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SAMMANFATTNING 

Med denna studie ville vi belysa hur före detta hemlösa upplevt de sociala myndigheternas 

insatser samt vilken hjälp de fick under deras tid som hemlösa. I studien medverkade åtta 

personer som tidigare varit hemlösa. Vi har tillämpat teorier från sociologer så som Erving 

Goffman (Stigma), Howard Becker (avvikarkarriären) samt Johan Cullberg (kris och 

utveckling). Detta för att kunna belysa empirin som framkom i studien. I studien har vi använt 

oss av sex artiklar från tidigare forskning som handlade om hemlöshet. Detta delades upp i 

fyra olika kategorier och utifrån dessa har vi tillämpat vår empiri. Denna studie utgår från en 

kvalitativ metod med en hermeneutisk forskningstradition.  

Resultatet i studien visade att hälften utav respondenterna var nöjda med de insatser de fick 

från de sociala myndigheterna. Vi kunde även se att motivation till förändring inte endast var 

ett krav från de sociala myndigheterna utan genom motivation fick respondenterna de resurser 

de var i behov av. Andra hälften var inte nöjda med myndigheternas insatser då en del kraven 

var alldeles för många och svåra att uppnå. Samtliga respondenter betonade frivilliga 

organisationers betydelse som bidrog till att respondenterna kunde ta sig ur hemlösheten.  
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1.	INLEDNING	
Hemlöshet skiljer sig från person till person med olika problem och förutsättningar. För att 

kunna hjälpa dessa individer behövs det ett utbud med insatser och metoder med enkla men 

långvariga lösningar (för de hemlösa). Vissa hemlösa har under en längre tid själva tagit 

kontakt med de sociala myndigheterna men gradvis tappat förtroendet för välfärden då ingen 

förändring skett. För sådana individer är det enda hoppet frivilligorganisationer t.ex. 

härbärgen som inte ställer höga krav och begär nykterhet. 

I slutet av 1900- talet öppnade politiker och myndigheter upp ett så kallat ”fält” för olika typer 

av samarbete, aktörer och lösningar. Frivilligorganisationer så som gatutidningsrörelsen, var 

inräknad i transnationella nätverk och förde in liknande modeller i land efter land för hur man 

kunde utveckla resurser genom kontakter. En annan viktig ståndpunkt var att man skulle 

hjälpa hemlösa genom hjälp till självhjälp. Genom detta skapades ett politiskt fält runt 

hemlösheten där det var ett hav av allianser, maktspel, där en marknad byggdes upp för köp 

och försäljning av tjänster. I och med detta har det skapats en konkurrens mellan 

organisationer i större städer där tidvis konkurrens om entreprenörsuppdrag, ekonomi, 

respekt, identitet, anseende och status etc. blivit ”viktigare” än själva syftet som 

organisationerna hade från början.  

Intressen i hemlöshetsfrågan formar sig på olika sätt i den offentliga diskussionen där vissa är 

kritiska till den offentliga politiken på området medan andra har ambitionen till att höja de 

hemlösas röster. Enligt Swärd möter vi i de västerländska välfärdsstaterna dagens hemlöshet i 

den offentliga diskussionen som en kör av röster, alla vill vara med i de maktspel som uppstått 

genom utveckling av metoder samt resurser. Inom den statliga politiken reproduceras och 

skapas en rad antaganden om hur problemen med hemlöshet skall lösas. Men dessa 

antaganden förkroppsligas genom olika dokument och styrmedel så som offentliga 

utredningar, lagstiftning, ekonomiska bidrag samt offentliga påbud.1 

Statliga utredningsväsenden är en viktig scen för formulering av sociala problem då de 

statligas utredningar har till syfte att kartlägga och utreda hemlöshetsfrågan och föreslå 

långvariga lösningar. Hemlöshetsfrågan går dock inte att åtgärdas utan att ta hänsyn till de 

olika städernas statsbidragssystem t ex ekonomi. då åtgärdsapparaten som finns, oftast 

anpassas efter kommunerna. Kommunerna i Sverige har av tradition en väldigt stark ställning 

                                                            
1 Swärd H. 2008. Hemlöshet. sid 11‐14. 
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som välfärdsproducenter, detta innebär att den kommunala sektorn har ansvar för direkta 

insatser inom välfärdsområden. I och med att städerna styr sig själva innebär det att 

hemlöshetsfrågan hanteras på olika sätt i olika städer och detta påverkar också synen på 

hemlöshet samt vilka åtgärder som sätts in.2 Men trots det ovan nämnda finns det en viktig 

fråga som dock gång på gång väcks till liv: hur kan det vara möjligt att det finns utslagna, 

hemlösa individer i ett sådant utvecklat land som Sverige? Sveriges välfärd är uppbyggd på 

att ingen skall behöva fara illa oavsett kommun, men trots detta finns de individer som faller 

utanför välfärdens ramar. 

Grunden för denna uppsats är att studera hur de före detta hemlösa upplever de sociala 

myndigheternas insatser. Stor uppmärksamhet kommer även riktas mot hur de upplevt tiden 

som hemlös. Vi kommer inte lägga fokus på ifall individen hamnat i hemlöshet på grund av 

missbruksproblematik så som droger samt alkohol och inte heller ifall missbruk fortfarande är 

en del av individens vardag. Huvudsaken är att individen kommit på fötter och fått ett boende. 

Vi upplever detta område som väldigt intressant att studera ur ett sociologiskt perspektiv då vi 

vill undersöka bakomliggande orsaker till hemlöshet samt öka vår kunskap om hur dessa 

personer upplever myndigheternas insatser. Genom denna studie vill vi öka och få en djupare 

förståelse av hur hemlösa upplever hemlöshet och myndigheternas insatser samt få ökad 

kunskap om vilka insatser som myndigheterna bidrar med för dessa individer.  

1.2	SYFTE	OCH	FRÅGESTÄLLNINGAR	
Syftet med denna studie är att belysa hur före detta hemlösa upplevt de sociala 

myndigheternas insatser och vilken hjälp de fick. Vi vill även få en insyn i vad som 

förorsakade att de blev hemlösa samt livet efter de olika insatserna.  

Vi har följande frågeställningar som grund: 

 Vilka åtgärder har de sociala myndigheterna erbjudit de före detta hemlösa enligt 

dem? 

 Hur har före detta hemlösa upplevt de sociala myndigheternas insatser? 

 Hur ser livet ut efter hemlösheten? 

 

1.2.1	AVGRÄNSNING	
Vi har valt att avgränsa oss till före detta hemlösa. Med detta menas att de i dagsläget har ett 

boende. Boendet kan antingen vara en träningslägenhet, ett behandlingshem eller ett boende 

med första handskontrakt. Vi har inte avgränsat oss hur länge hemlösheten pågick. Vårt krav 
                                                            
2 Ibid sid 14. 
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var vidare att respondenterna skulle vara minst 20 år och uppåt. Vi har inte gjort någon 

avgränsning gällande könen. Våra respondenter kunde även ha ett annat ursprung än svenskt.   

2.	BAKGRUND	
I detta avsnitt kommer vi beskriva utvecklingen av hemlöshet genom tiderna där vi även tar 

upp definitionen av begreppen hemlös samt bostadslös. Vi nämner även exempel på vad som 

orsakar hemlöshet, vilka grupper som är hemlösa, samt en överblick över hemlösheten. 

Vidare tar vi upp om boendesituationen, bostadsbristen i Sverige, missbruk bland hemlösa, 

psykisk sjukdomsproblem bland hemlösa samt antal vräkningar som förekommer. 

2.1	UTVECKLINGEN	AV	HEMLÖSHET	GENOM	TIDERNA	
Hemlösheten är inget nytt fenomen i Sverige. Det förekom hemlöshet före år 1850, då 

hemlösheten uppfattades mer som ett socialt problem än ett nyndighets problem. I början på 

1900 talet uppmärksammade frivilliga organisationer hemlöshets frågan.3 Hemlösheten 

minskade i många länder under 1960- 1970- talet. I och med det så fanns ekonomiskt 

utrymme för att bygga bostäder, ersätta institutionsvården med andra behandlingsformer. 

Under mitten på 1970 till mitten av 1980- talet var hemlösheten ovanlig; den var även så gott 

som utrotad i Sverige, för att sedan på nytt uppstå i ny form. Den ”nya hemlösheten” som 

uppstod i slutet av 1980- talet påstås skilja sig från den tidigare. Den nya hemlösheten spred 

sig till storstäder samt blev allt mer synlig. Föreställningen om den nya hemlösheten 

förenades ofta samman med den ekonomiska utvecklingen. Uppkomsten av den nya 

hemlösheten kunde bero på nedläggningar av mentalsjukhus samtidigt som antal platser på 

härbärgen minskade.4                        

I mitten av 1980- talet infördes de allmännyttiga bostadsföretagens kontakter samt 

kategoribostäder i många kommuner. De allmännyttiga bostadsföretagen innebar att de drivs 

utan någon vinstsyfte. Flera fastighetsägare både kommunala samt privata krävde att 

socialtjänsten/ socialnämnden skulle stå för bostadskontrakten för människor som ansågs vara 

för riskabla att få förstahandskontrakt. För vräkningshotande hushåll var det ofta det enda 

alternativet om hyresvärden skulle acceptera att de bodde kvar, värden slapp på detta sätt 

ansvaret och kostnaderna för en vräkning. Hyreslagens regler gällande besittningsskydd 

eliminerades, socialtjänsten hjälpte till med förvaltning och företaget garanterades ändå full 

hyra för sina bostäder. 5  

                                                            
3 Swärd H. 1998. Hemlöshet, Fattigdomsbevis eller välfärdsdilemma?. sid 55. 
4 Fölster S. Säfsbäck P. 1999. Bostad sökes‐ en ESO‐ rapport om de hemlösa i folkhemmet. sid 21. 
5 Statens offentliga utredningar. 2005. Vräkning och hemlöshet‐ drabbar också barn. sid 121‐122. 
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De hemlösas internationella organisation FEANTSA:s (Den europeiska federationen av 

nationella organisationer som arbetar med hemlösa) beräkning i början på 1990 - talet visade 

att hemlösheten i Sverige inte är låg, utan den var på en normal europeisk nivå. Beräkningen 

visade även att i många länder i Europa har hemlösheten minskat förutom i Sverige under 

1990- talet.6 Ökningen i slutet av 1980 och början av 1990 – talet av personer utan bostad 

kunde ses som ett resultat av en förändrad bostadspolitik.7 Det var bostadspolitiken och dess 

grundläggande institutioner (bostadsdepartement, bostadsförmedlingar etc.) som upplöstes. I 

flera kommuner kom de allmännyttiga bostadsföretagen att verka efter marknadsprinciper 

samt förutsättningarna för att komma i fråga för ett första handskontrakt skärptes. 

Hyresvärdarna kunde till exempel kräva fasta inkomster, goda boendereferenser samt att den 

sökande inte hade några betalningsanmärkningar. I och med det hårdare klimatet på 

bostadsmarknaden under 1990 – talet växte det fram en ”sekundär bostadsmarknad”. 

Denna sekundära bostadsmarknad bestod av försöks- och träningsläger där hemlösa skulle 

lära sig ”klara av ett eget boende”. Boendet är ofta uppbyggt som en trappa, där den lägsta 

nivån består av härbärget, samt olika varianter av träningslägenheter och kategorilägenheter, 

den sista nivån består av en egen lägenhet med förstahandskontrakt. via stödboenden, 

familjevård, omvårdnadsboende samt hotellhem passerar man ofta för att nå det högsta steget. 

De lägenheter som finns i den hösta trappa står under de sociala myndigheternas kontroll, 

socialtjänsten agerar både som ”hjälpare” och ”hyresvärd”.8 Bostäderna för de hemlösa i den 

sekundära bostadsmarknaden erbjuds i andra hand utan äganderätt samt med tilläggsavtal som 

går utöver dem som vanliga hyresvärdar fastställer. Den sekundära bostadsmarknaden har 

fortsatt att utvidga sig under 2000- talet i många av landets kommuner.9 I början av 1990- 

talet fanns det närmare 10 000 hemlösa om man använder sig av Statens Offentliga 

Utredningars definition. Ungefär lika många hemlösa som det fanns år 1993 fanns det även 

2005, andelen uteliggare är också oförändrad.10 Under de senare åren har bostadslöshetens 

problem reducerats till ett socialt problem, de allmänna insatserna har ersatts med de 

selektiva, fokuset har riktats mot individen istället för strukturer.11  

2.1.2	DEFINITIONER	AV	BEGREPPEN	HEMLÖS	OCH	BOSTADSLÖS	
Generellt kopplas hemlöshet med individer i samhället som i praktiken saknar tak över 

huvudet, personer som lever på olika slags härbärgen samt uteliggare. Trots att det finns olika 
                                                            
6 Fölster S. Säfsbäck P. 1999. Bostad sökes‐ en ESO‐ rapport om de hemlösa i folkhemmet. sid 7. 
7 Statens offentliga utredningar. 2005. Vräkning och hemlöshet‐ drabbar också barn. sid 151. 
8 Thörn C. 2004. Kvinnans plats (er) – bilder av hemlöshet. sid 22‐23. 
9 Statens offentliga utredningar. 2005. Vräkning och hemlöshet‐ drabbar också barn. sid 123. 
10 Fölster S. Säfsbäck P. 1999. Bostad sökes‐ en ESO‐ rapport om de hemlösa i folkhemmet. sid 7. 
11 Statens offentliga utredningar. 2005. Vräkning och hemlöshet‐ drabbar också barn. sid 167. 
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definitioner av begreppet ”hemlös” finns det ändå samband med hur begreppet definieras 

samt föreställningar om orsaker till varför en person blir hemlös. Socialstyrelsen har vid 

konstruktionen av de fyra hemlöshetssituationerna gått på samma bana som de hemlösas 

kommitté FEANTSA:s indelning som kallas för ETHOS (European Typology on 

Homelessness and Housing Exclusion). Något som dock inte till fullo ingår i Socialstyrelsens 

kartläggning men som finns i ETHOS är personer som lever i ett ”Undermåligt boende” (så 

som boende i skjul, husvagn, bostad som saknar sanitetsutrymmen, campingstuga som är 

trångbodda eller som inte är året runtboende). Det som saknas i kartläggningen är bostad som 

saknar sanitetsutrymmen eller trångbodda, dessa har inte tagits med i definitionen (Edgar & 

Meert 2005, översättning och bearbetning av Ingrid Sahlin). Socialstyrelsens indelning 

baseras på fyra områden som på olika sätt definierar en hemlös person:  

1. En person bor på akutboenden så som härbärgen, jourboende eller är uteliggare.  

2. En person är intagen/inskriven på behandling eller kriminalvårdsanstalt och planeras att bli 

utskriven inom tre månader efter mätperioden men saknar bostad ordnad efter utskrivning.  

3. En person är intagen/inskriven på behandling eller kriminalvårdsanstalt och planeras inte 

bli utskriven inom tre månader men har inte någon bostad inför eventuella framtida 

utskrivning.  

4. En person som bor tillfälligt hos familj, vänner, bekanta eller har ett tillfälligt inneboende 

eller andrahandskontrakt och har på grund av situation varit i kontakt med någon myndighet 

eller organisation och sökt hjälp under mätperioden.12 

Det finns skillnader mellan hemlös och bostadslös. En bostadslös person enligt Maj-Britt 

Hanström (SOU, 2001) är en individ som inte har ägande-, bostads-, eller besittningsrätt till 

bostaden, utan har andrahandskontrakt eller är inneboende, eller saknar tak över huvudet. 

Enligt kommunerna i Sverige definieras hemlös när en individ bara kunnat ordna en bostad 

under väldigt kort tid eller inte alls, det handlar om en situation där individen inte har 

någonstans att lämna sina tillhörigheter och har svårt för att bygga upp sociala relationer.13 

Vi kommer i denna uppsats utgå ifrån individer som har varit hemlösa samt saknat tillgång till 

egen bostad men som periodvis bott på härbärgen eller hos någon i sitt sociala nätverk. Så 

som uteliggare räknas även i denna grupp som vi har till syfte att undersöka.  

	

                                                            
12 http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2006/9162/2006‐131‐16.htm 
13 http://www.malmo.se/individfamilj/hemloshet.4.515417c510d7cd3adad80004892.html 
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2.2	ORSAKER	TILL	HEMLÖSHET	
Det finns många olika faktorer till att människor i dagens samhälle blir hemlösa. Enligt Swärd 

har det under de senaste 20 åren uppkommit främst två förklaringar till hemlöshet. 

Förklaringar inriktar sig på individnivå samt strukturnivå. Den individinriktade förklaringen 

påstår att den största faktorn bakom hemlöshet är utav personliga förhållanden. Enligt denna 

förklaring klarar vissa individer inte eget boende på grund av psykiska problem, personliga 

svagheter, relationsproblem (familj, släktingar, grannar och vänner), missbruksproblematik, 

störande beteenden och så vidare. Inom strukturnivå handlar det främst om 

bostadsmarknaden, arbete, ekonomi etc.  

Förklaringsmodellerna ser dock olika ut, enligt Michael R. Sosin som är en amerikansk 

forskare inom området hemlöshet, finns det fyra olika förklaringsmodeller i USA. Enligt 

Sosin var den första förklaringen väldigt vanlig på 1960- och 1970 – talet där de hävdades att 

hemlösa själv har dragit sig från samhället och ville leva i samhällets marginal. Även om 

hemlösa inte hade någon fullständig valmöjlighet hade de alltid tillgång till vissa val inom de 

ramar som samhällstrukturen erbjuder. Denna förklaring är fortfarande väldigt vanlig i dagens 

läge gällande att förklara varför ungdomar är bostadslösa. Enligt förklaringsmodellen har 

många ungdomar val att flytta tillbaka till föräldrahemmet för att undgå hemlösheten men 

väljer istället att bo under osäkra förhållanden. När de väljer att inte flytta tillbaka väljer de 

även hemlösheten.  

Den andra förklaringsmodellen utgår från personliga brister, den hemlösa vill ha en bostad 

men klarar inte av att ha egen lägenhet på grund av kriminalitet, alkoholism, psykisk sjukdom 

eller missanpassning. Enligt förklaringsmodellen finns det individer som inte klarar av 

samhällets krav på skötsamhet och riskerar då att slås ut från bostads och arbetsmarknaden. 

Den tredje förklaringsmodellen hävdar att det är på grund av brist på arbete eller begränsad 

arbetslivserfarenhet som kan leda till svårigheter till ett framtida arbete. Detta kan i sin tur 

leda till fattigdom eller hemlöshet, så som i nuläget då en lågkonjunktur hänger över 

samhället har dessa individer sämst förutsättningar. En fjärde förklaring understryker de 

sociala och institutionella faktorerna. Sosin påvisar att de hemlösa oftast har ett vagt socialt 

kontaktnät och vilket i kriser kan påverka dem väldigt negativt. I många fall har de dålig 

kontakt med samhällets hjälpsystem och enligt Sosin har de svårt att hitta rätt hjälpresurs eller 

bollas mellan insatser och riskerar hamna mellan stolarna. Detta sker på grund av att det finns 

en mångfald med resurser och ansvarsfördelningen är diffus och kan leda till att det blir svårt 

för de hemlösa att välja vård. Dagens vårdsektor utgår från egenansvar och självhjälp vilket 

inte är anpassat för hemlösas situation och kan leda till att de skräms bort från vården. Vidare 
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finns det studier som visar att sambanden mellan hur samhällets service är organiserad och 

antalet hemlösa.  

Många samhällsvetare varnar för enkla enfaktorförklaringar om orsaker till hemlöshet, istället 

talar de för sammansatta orsaksförlopp. Anne Shlay och Peter Rossi är forskare som gjort en 

metaanalys av ett sextiotal hemlöshetsstudier i USA och betonar att hemlöshet orsakas av 

många så kallade riskfaktorer. Människor hamnar i hemlöshet genom mångdimensionella 

problem. Även författarna Jennifer Dear och Michael Wolch presenterar en modell för hur 

hemlöshetsprocessen kan se ut och instämmer på Shlay och Rossis resonemang. Dear och 

Wolch menar att faktorer på olika nivåer medverkar till att människor blir hemlösa.14 I 

modellen nedan kan man se hur de anser att hemlöshet uppstår: 

 
Figur 1. 

         
 Källa: Hans Swärd 2008   

 

2.2.1	VILKA	GRUPPER	ÄR	HEMLÖSA?	
Bland hemlösa är medåldern strax över 40 år. Enligt Socialstyrelsen år 2000 var 25 % av de 

hemlösa födda utomlands, var tionde hemlös var född i Finland. År 1999 levde hälften av de 

hemlösa i Sverige på socialbidrag, en fjärdedel hade pension, medan 3 % hade lön från någon 

sysselsättning. Hemlöshetsmönster skiljer sig mellan män och kvinnor.15 Flera 

hemlöshetsforskare menar att hemlöshet bland kvinnor inte uppmärksammas tillräckligt och 

bland forskning bedöms kvinnors situation med utgångspunkt ifrån samma normer som gäller 

för män.16 Enligt Socialstyrelsens rapport från år 2000 hade minst 70 % något 

missbruksproblem medan 35 % har psykiska problem och en fjärdedel har både psykiska 

                                                            
14 Swärd H. 2008. Hemlöshet. sid 123‐ 186. 
15 Socialstyrelsen.  2000. Hemlösa i Sverige 1999 Vilka är de och vilken hjälp får de?. sid 7. 
16 Swärd H. 2008. Hemlöshet. sid 158‐159. 
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problem och missbruksproblem. Män hade oftare missbruksproblem medan kvinnor oftare 

hade psykiska problem. I undersökningen ingick att en femtedel av de hemlösa hade 

somatiska problem som de behövde vård för. Ju längre en person är hemlös desto mer ökar 

även missbruksproblematiken samt de psykiska problemen. Rapporten redovisar vidare att 

hemlösa i genomsnitt fått tre hjälpinsatser var under de senaste 12 månaderna för problemen 

de innehar. De flesta har haft kontakt med socialsekreterare, var fjärde har fått någon form av 

frivårdsinsats, var fjärde har deltagit i öppenvård för sitt missbruk och var femte har varit på 

behandlingshem.17 

2.3	EN	ÖVERBLICK	ÖVER	HEMLÖSHETEN	
Undersökningar i Stockholms region i slutet på 1999- talet tydde på att antalet hemlösa 

sjuknit kraftigt från 1960- talet fram till 1980- talets mitt. Med det skedde en kraftig ökning 

från och med början på 1990-talet. Hemlösa som bor på hotell, härbärgen och specialkontakt 

hade tagits med i undersökningen som verkställts i Malmö. Antalet hemlösa var högst år 

1995. Hemlösheten hade stabiliserats under 1990- talet eller rent av minskat något.18 I 

socialstyrelsens kartläggning år 1993 var det 9 903 hemlösa. Det var ca 2 000- 3 000 hemlösa 

personer som har ökat sedan år 1999. Denna ökning rapporterades främst från socialtjänsten. 

Andelen kvinnor hade ökat från ca 1 500 till 2 400 personer från år 1999 till 2005.19  År 2005 

var det omkring 17 800 personer som rapporterades som hemlösa i Sverige. Ca 13 100 av 

personerna var män och ca 4 500 kvinnor. Andelen kvinnor ökade år 1993 från 17 % till 22 

%. Därtill beskådas det att det kan finnas en större dold hemlöshet bland kvinnor, t.ex. att 

kvinnor som i brist på bostad prostituerar sig för att kunna få en bostad eller betala hyra. 

Hemlösa kvinnor är i genomsnitt yngre än hemlösa män.20 I en undersökning som gjordes år 

2005 uppgav att 6 400 hemlösa personer var mellan 30- 45 år.21  

2.3.1	BOENDE	SITUATION/	BOSTADSBRIST	
År 2005 var det 12 % vilket motsvarar ca 2 100 personer som uppgav ha vistats på härbärge 

eller akutboende. Det var ca 5 % vilket motsvarar ca 900 personer som hade sovit utomhus. 

Ca 10 % vilket motsvarar ca 2 100 personer som befann sig högt upp i den så kallade 

boendetrappan. Detta innebär att de bodde i träningslägenhet, försökslägenhet eller hos 

sociala kontakter.22 År 2005 bodde större del av hemlösa på härbärgen eller andra akutboende 

jämfört med år 1999. Ökningen gällde både kvinnor och män, det är en ökning från ca 550 
                                                            
17 Socialstyrelsen.  2000. Hemlösa i Sverige 1999 Vilka är de och vilken hjälp får de?. sid 7. 
18 Fölster S. Säfsbäck P. 1999. Bostad sökes‐ en ESO‐ rapport om de hemlösa i folkhemmet. sid 25‐26. 
19 Socialstyrelsen. 2005. Hemlöshet i Sverige 2005 Omfattning och karaktär. sid 82. 
20 Fölster S. Säfsbäck P. 1999. Bostad sökes‐ en ESO‐ rapport om de hemlösa i folkhemmet. sid 30. 
21 Ibid, sid. 78. 
22 Socialstyrelsen. 2005. Hemlöshet i Sverige 2005 Omfattning och karaktär. sid 31. 
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personer till 1 650 personer. Andelen personer som bodde på olika typer av institutioner eller 

stödboenden har minskat. Kommuner med bostadsbrist forsätter att öka men ökningen är 

liten. Av 290 kommuner i Sverige så angav 111 kommuner vilket motsvarar 38 % att de hade 

bostadsbrist.23  

2.3.2	MISSBRUK	BLAND	HEMLÖSA	
Kartläggning från år 1993 visade att 2/3 av de hemlösa hade dokumenterat missbruksproblem. 

Socialstyrelsen visade år 1993 att andelen hemlösa med narkotikaproblem var större än vad 

som framkommit i tidigare studier. En förklaring till denna ökning av antalet missbrukare 

nämns vara att färre missbrukare vårdas på institutioner. Antalet påbörjade behandlingar har 

sjunkit från slutet av 1980- talet, speciellt efter år 1993.24 En rapport från år 1993 visade att 

missbrukande hemlösa män utskiljer sig något från missbrukande kvinnor. Män hade oftare 

alkohol som dominerande drog än vad kvinnor hade. Det var vanligare att kvinnornas 

missbruk ämnades åt läkemedel och heroin. 17 % missbrukade läkemedel och 16 % 

missbrukade heroin bland kvinnor. Det var 14 % som missbrukade läkemedel och 12 % som 

missbrukade heroin av männen.25 Missbruksproblem var mer vanligt förekommande år 1999 

än år 1993 och 2005.26   

2.3.3	PSYKISK	SJUKDOM/PROBLEM	BLAND	HEMLÖSA	 	
Under 1960- talet hade 19 % av hemlösa på härbärge vårdats på sluten anstalt. Stockholm stad 

genomförde en inventering år 1996 och kom fram till att andelen med psykisk störning hade 

ökat kraftigt. År 1993 visade Socialstyrelsen att det var 17 % hemlösa som bedömts lida av 

psykiska störningar. År 1996 var det 23- 28 % av manliga hemlösa som led av både psykisk 

störning samt missbruk. Andelen kvinnliga hemlösa var 28-30 % som led av både psykisk 

störning och missbruk.27 År 2005 hade 40 % hemlösa personer psykiska problem. Andelen 

män med psykiska problem år 2005 var ca 38 % och andelen kvinnor var 47 %.28  

2.3.4	VRÄKNINGAR	
Mellan år 1987 och år 1993 ökade antalet genomförda vräkningar med 80 %. År 1988 var det 

4 235 genomförda vräkningar, vilket ökade till 7 610 år 1993. Det hade aldrig tidigare varit så 

många genomförda vräkningar i Sverige. Samma år som vräkningarna ökade så ökade även 

antalet ansökningar om vräkningar med nästa 60 %. Var dessa ökningar har skett i landet 

varierar mycket. Den mest förekommande orsaken till vräkning var att hyran inte betalades. 
                                                            
23 Ibid, sid 80‐ 82.  
24 Fölster S. Säfsbäck P. 1999. Bostad sökes‐ en ESO‐ rapport om de hemlösa i folkhemmet. sid 27‐28. 
25 Socialstyrelsen.  2000. Hemlösa i Sverige 1999 Vilka är de och vilken hjälp får de?. sid 45. 
26 ibid, sid 84. 
27 Fölster S. Säfsbäck P. 1999. Bostad sökes‐ en ESO‐ rapport om de hemlösa i folkhemmet. sid 30‐31. 
28 Socialstyrelsen. 2005. Hemlöshet i Sverige 2005 Omfattning och karaktär. sid 28‐30. 
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Det är nästan en fjärdedel av fallen som anger att andra orsaker ligger bakom eller medverkar 

till vräkning. Antalet var uppe i 27 000 anmälda respektive 7 000 utförda vräkningar varje år 

under perioden 1991- 1994.29  

3.	TIDIGARE	FORSKNING	

3.1	INLEDNING	
Vi kommer här nedan ge en presentation av tidigare forskning som vi finner lämplig till vårt 

valda forskningsämne. Dessa artiklar valdes utifrån dess innehåll och hur stor utsträckning 

hemlöshetsfrågan lyfts upp i undersökningarna som forskarna utvecklat. Vi har valt att 

rubricera tidigare forskning utifrån fyra kategorier: orsaker till hemlöshet, förebygga 

hemlöshet, resurser som finns i dagsläget och konsekvenser. Alla kategorier lyfter upp 

hemlöshetsfrågan utifrån samhälls- och individnivå. Samtliga artiklar är vetenskapliga artiklar 

och är framtagna från Mälardalens Högskolas databas samt tidsskrift arkiv. Våra sökord var; 

homeless→people→health. 

3.2	PRESENTATION		
Bodil Rasmusson är universitetslektor vid Lunds universitetet. Hon har skrivit en artikel som 

heter ” Hemlöshet - ett klassiskt fattigdomsproblem”. Rasmusson beskriver olika 

förebyggande organisationer som satsar på att arbeta med hemlösa och organisationernas 

arbetssätt. Hon nämner samhällets intresse i hemlösheten och vilka resurser som har 

uppkommit genom problemets tillväxt. Artikeln gavs ut år 2008.30  

Bonnie Nickash och Suzanne Marnocha är forskare i USA och de har tillammans gjort 

undersökning som heter ”Healthcare experiences of the homeless”. Undersökningen 

omfattade nio personer som var äldre än arton år, intervjuerna varade mellan tjugo till sextio 

minuter. Författaren har gjort en kvalitativ studie i nordöstra Wisconsin i USA med den 

metodologiska utgångspunkten Grounded Theory (2007). Syftet med studien var att öka 

förståelsen om hemlösas upplevelse av sjukvård.31  

Maja- Stina Ahlzen är socionom och forskare. Hon har gjort en undersökning som heter 

”Socialtjänsten medverkar till hemlöshet”. Undersökningen omfattade nio intervjupersoner, 

hon intervjuade dem vid två tillfällen under sammanlagt ca 3 timmar. Intervjuerna 

                                                            
29 Fölster S. Säfsbäck P. 1999. Bostad sökes‐ en ESO‐ rapport om de hemlösa i folkhemmet. sid 45‐47. 
30 Rasmusson, B. (2008). ”Hemlöshet ‐ ett klassiskt fattigdomsproblem”.  Socionomen 7, s. 2‐9.  
31Nickasch, B. & Marnocha, Z. (2009). ” Healthcare experiences of the homeless.” Journal of the American Academy of Nurse Practitioners 
21: 39‐46. 
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genomfördes hösten 2003 i Stockholm. Syftet var att beskriva hur ett antal personer hamnar i 

hemlöshet och utanförskap.32  

Marcus Knutagård och Hans Swärd är forskare och har tillsammans skrivit en artikel som 

heter ”Hemlöshet en kunskapsöversikt”. De lyfter fram de statliga utredningar och 

kartläggningar som har genomförts under senare år, artikeln blev publicerad år 2006. Syftet 

med denna artikel var att ge en kortfattad översikt över hemlöshetsområdet.33 

Marcus Knutagård och Marie Nordfeldt är forskare. De har tillsammans skrivit en artikel som 

heter ”Natthärbärget som vandrande lösning”. De kommuner som ingick i denna studie var 

Stockholm, Malmö samt Kristianstad. I denna artikel belyser dem återkomsten samt 

utvidgningen av natthärbärget som lösning på hemlösheten. Empirin är baserad på hur 

företrädare för de olika natthärbärgena själva motiverar eller tolkar motiven till verksamheten 

som lösningsstrategi.34  

Suzanne Zerger, Aaron . Strehlow och Adi . Grundlapalli är forskare i USA och har 

tillsammans skrivit artikel ”Homeless Young Adults and Behavioral Health”. Artikeln 

redogör varför personer mellan 18- 25 år har en stor risk att hamna i hemlöshet som vidare 

bidrar till psykisk och mental ohälsa. Denna artikel undersöker hälsobeteende vetenskap som 

erhålls bland unga hemlösa och effektiv behandling och service för denna utsatta population. 

Artikeln bygger på förståelse och bidrag från en specialgrupp av forskare och advokater som 

sammanställde en monografi som hade fokus på praktiska problem och lösningar som finns 

för unga hemlösa. Artikeln gavs ut i februari år 2008.35 

3.2.1	ORSAKER	TILL	HEMLÖSHET	
Marcus Knutagård och Hans Swärd har tagit upp två dominerande orsaksförklaringar som 

bidrar till hemlöshet. Den första är ett individuellt perspektiv och den andra är mer ett 

strukturellt perspektiv. Det individuella perspektivet innebär att vissa personer inte klarar av 

att bo i egna lägenheter pga. missbruksproblem, personliga svagheter, psykiska sjukdomar, 

olika relationsproblem med familjen, grannar, släktingar eller vänner osv. Det strukturella 

perspektivet innebär att hemlöshet förorsakas av välfärdssamhällets kris med hög arbetslöshet, 

olika fattigdom, ekonomiska nedskärningar samt neddragningar inom socialpolitiken. 

Knutagård och Swärd har även tagit upp i artikeln att flyktingar och invandrare är 

överrepresenterade i lägenheter med dålig standard samt att de ofta bor hos släktingar och 
                                                            
32 Ahlzèn, M. (2006). ”Socialtjänsten medverkar till hemlöshet”. Socionomen 3: 25‐29. 
33 Knutagård, M. & Swärd, H. (2006). ”Hemlöshet – en kunskapsöversikt”.  Socionomen 5: 33‐39.  
34 Knutagård, M. & Nordfeldt, M. (2007). ”Natthärbärget som vandrande lösning”. Sociologisk Forskning 2007: 31‐51.                                    
35 Zerger, S. Strehlow, A. & Grundlapalli, A. (2008). ”Homeless Young Adults and Behavioral Helth”. American Behavioral Scientist 51: 824‐
851. 



12 
 

vänner. Invandrade familjer har ofta lägre inkomster än svenskfödda, de har även svårigheter 

att få bolån samt en utsatthet för eventuellt diskriminerande hyresvärdar. Knutagård och 

Swärd poängterar att det finns svensk forskning som tyder på att invandrarfamiljer tillhör 

bostadsmarknadens riskgrupper i större utsträckning än infödda svenskar och de kan under 

olyckliga omständigheter hamna i hemlöshet.36  

Medan Bodil Rasmusson påvisar att när bostadsbristen var stor ökade även antalet hemlösa år 

1968. Men efter tillkomsten av nära 1 miljon nya bostäder som kom i samband med 

miljonprogrammet i slutet av 60- och början på 70-talet minskade även antalet hemlösa. 

Rasmusson påpekar att bostadsbristen var bidragande orsak till att bostadslagen kunde ställa 

högre krav för att få hyreskontrakt. Hon poängterar att skulder, låga inkomster, ingen fast 

anställning eller socialbidragsberoende utgjorde hinder för många att få en bostad. Hon 

påvisar att idag kan Bostadsförmedlingen erbjuda hemlösa flera försökslägenheter än tidigare 

pga. att bostadsbyggnaden har ökat. Rasmusson menar att många unga människor idag saknar 

utbildning och står utanför både arbets- och bostadsmarknaden. Detta i kombination med stor 

tillgång till droger kan medverka till att de ligger i riskzonen för att bli hemlösa. Hon har även 

tagit upp i sin artikel att psykisk ohälsa är ett växande problem bland hemlösa. Vidare nämner 

Rasmusson att psykiatrireformen år 1994 innebar att personer med psykiska sjukdomar samt 

funktionshinder skulle integreras med övrig befolkning i en samhällelig 

normaliseringsprocess. För vissa av dessa personer gick det bra, de fick ett värdigare liv, 

genom ett boende i egna lägenheter eller i kommunens gruppboenden. Men för andra gick det 

sämre. Flera patienter slutade ta sin medicin. Vissa hade svårt att säga nej till objudna gäster 

(hemlösa missbrukare) som flyttade in till dem och som resulterade i att de vräktes från sina 

bostäder. Rasmusson skriver att idag så finns det hemlösa missbrukare som har 

dubbeldiagnos, vissa av dessa personer har varken kontakt med psykiatrin eller 

beroendevården. Hon menar att det är lättillgängligt med droger idag och att detta utgör ett 

allvarligt problem för personer med psykisk ohälsa.  

Medan Maja- Stina Ahlzen påpekar i sin undersökning att det inte är enskilda händelser som 

lett fram till att en person blir hemlös utan en kedja av händelser. Hon menar ett en svårighet 

har lett till situationer som i sin tur lett till nya svårigheter för personen. Hon menar vidare att 

deras möjligheter att själva påverka sina liv har minskat allt eftersom de passerat genom olika 

stadier av kriser och svårigheter. Successivt har de blivit allt mer beroende av socialtjänsten. 

Ahlzen fick fram i sin undersökning att socialtjänsten medverkar till utslagning och 

                                                            
36 Se fotnot 32. 
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hemlöshet. Hon påstår att socialtjänsten agerat på ett sådant sätt som stött bort de intervjuade 

istället för att skapa en förtroendefull kontakt med dem. Ahlzen påvisar att vid vräkningar så 

hade personer inget stöd från någon juridisk person vilket medförde att de saknade kunskap 

om sina rättigheter och skyldigheter. Dessutom konstaterar hon att socialtjänsten inte sällan 

avslår ansökningar om ekonomiskt bistånd till hyror eller hyresskulder trots att den 

bidragssökande kommer att bli vräkt. Det sker utan att man försäkrat sig om att personen i 

frågan har någonstans att ta vägen trots kännedomen om att personen kan bli långvarigt 

hemlös. De flesta intervjupersonerna i Ahlzens studie uppgav att de i kontakterna med 

socialtjänsten upplevt både ansökningsförföranden samt det erbjudna biståndet som 

kränkande. Detta har medfört att de under längre eller kortare perioder helt avstått från 

kontakt med socialtjänsten och då gått miste om bistånd som de haft rätt till. Ahlzen påpekar 

att risken för att fastna i ständig hemlöshet ökar tydligt om personen i frågan saknat bostad 

samt tvingats sova ute eller på ett härbärge under mer än ett halvtår.37  

Däremot nämner Suzanne Zerger, Aaron J. Strehlow och Adi V. Grundlapalli nämner att 

personer mellan 18-25 år har en högre risk att hamna i hemlöshet än äldre personer. 

Författarna menar att unga personer oftast har ett jobb med låg lön, att de jobbar under dåliga 

villkor samt att många av dem inte har någon hälsoförsäkring eller nödvändigt sparande. 

Marcus Knutagård och Marie Nordfeldt nämner istället att den hemlöse förväntas vara 

självmotiverad och är skyldig att ta ansvar för sin egen situation. Knutagård och Nordfeldt tar 

vidare upp att om den hemlöse bara hade velat ta emot hjälp hade det inte varit några 

problem, de menar att individen är problemet och inte de boende- eller vårdalternativ som 

erbjuds.38  

LIKHETER OCH SKILLNADER: 

Knutgård och Swärd har tagit upp två dominerande orsaksförklaringar som bidrar till 

hemlöshet, det individuella samt det strukturella perspektivet. Likheten är att Rasmusson 

endast nämner det strukturella perspektivet som orsakar hemlöshet och skillnaden är att hon 

inte nämner det individuella perspektivet. Medan Ahlzen i sin undersökning påpekar att det är 

en kedja av händelser som bidrar till hemlös, till skillnad från Zerger, Strehlow och 

Grundalpalli som påstår att unga personer har högre risk att hamna i hemlöshet än äldre 

personer. En skillnad som inte nämns i andra artiklar men som Knutagård och Nordstedt tar 

upp är att det är individens skyldighet att ta ansvar över sina problem och den situation de 

hemlösa befinner sig i. 
                                                            
37 Se fotnot 31. 
38 Se fotnot 34. 



14 
 

3.2.2	FÖREBYGGA	HEMLÖSHET	
Maja- Stina Ahlzen nämner att man bör förstå vad som orsakar hemlösheten för att på så sätt 

förhindra att personer fastnar i varaktigt hemlöshet. Det är viktigt att förhindra att personer 

med egen bostad blir vräkta. Personer som en gång blivit vräkta från en bostad har ytterst små 

möjligheter att få en ny bostad med eget kontrakt anser Ahlzen. Hon menar vidare att ifall 

personen har något juridiskt stöd under vräkningsprocessen så finns det möjlighet att 

vräkningen förhindras.39  

Medan Marcus Knutagård och Hans Swärd skriver att regeringen ska fortsätta att satsa pengar 

på arbetet med hemlöshet särskilt med betoning på att utveckla metoder samt sprida kunskap. 

De skriver om ett annat förslag, att i högre grad uppmärksamma särskilda grupper framförallt 

hemlösa kvinnor eftersom antalet hemlösa kvinnor har ökat markant. Knutagård och Swärd 

understryker att ett steg i rätt riktning är att hemlöshet och inte hemlösa skall ses som ett 

socialt problem som primärt bör åtgärdas med att förebygga hemlöshet snarare än att behandla 

symtom.40 Bodil Rasmusson skriver också om förebyggande av hemlöshet. Hon nämner att 

budgeten kan vara ett hinder för att se vilken hjälp som skulle leda till bästa resultat. Hon 

påstår att många billiga insatser som inte leder till något bra resultat blir på sikt dyrt. 

Rasmusson hävdar även att bostadsbyggandet bör hålla jämna steg med 

befolkningstillväxten.41 Bonnie Nickash och Suzanne Marnocha påpekar däremot att mer 

fokus borde ligga på att se till hur människan överlever som hemlös och inte ställa krav på 

dessa individer som inte själva innehar någon inkomst som resurs till bättre hälsa. 

Professionella vårdare borde enligt författaren delta mycket mer som volontärer för gratis 

vård till de hemlösa. Om man sätter in fler insatser för att förbättra de hemlösas hälsa i 

kommunerna kommer hälsan i kommunerna på så vis förbättras generellt.42  

SKILLNADER OCH LIKHETER: 

Enligt Ahlzen är det vikigt att förhindra att människor blir vräkta från sin bostad eftersom de 

har små möjligheter till ett nytt boende om de en gång tidigare blivit vräkta. Skillnaden är att 

Knutagård och Swärd lägger mer vikt på att hemlöshet bör förebyggas snarare än behandlas. 

Däremot betonar Rasmusson att bostadsbyggandet bör hålla jämna steg med 

befolkningstillväxten. Hon menar vidare att insatser som är dyra men som ger bra resultat på 

sikt blir mer lönsamma än billiga och mindre bra insatser, detta påpekar även Nickash och 

                                                            
39 Se fotnot 31. 
40 Se fotnot 32. 
41 Se fotnot 29. 
42 Se fotnot 30.  
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Marnocha, att fler insatser för de hemlösa bör finnas. Skillnaden är att Nickas och Marnocha 

nämner att personliga vårdare bör delta som volontärer för gratis vård till de hemlösa. 

3.2.3	RESURSER	SOM	FINNS	I	DAGSLÄGET	
Bodil Rasmusson tar upp vilka resurser som finns i dagsläget. Hon nämner ett hotellhem som 

tidigare hette ungkarlshotellet som finns i Stockholm. Där har kraven på nykterhet och 

skötsamhet blivit högre efter renoveringen av ungkarlshotellet, det är nolltolerans mot droger 

och de som inte klarar kraven får inte vara där. På Hotellhemmet finns det små lägenheter 

med litet kök och dusch, det blev en standardhöjning för de hemlösa. Hon tar även upp att på 

grund av bostadsbyggandet så har köerna till en bostad minskat. Detta har medfört att 

Bostadsförmedlingen kan erbjuda hemlösa fler försökslägenheter än tidigare, men fortfarande 

sätter bostadsbolagen upp hinder för hemlösa genom alltför stora krav på inkomster osv. för 

att få överta ett hyreskontrakt. På 90- talet började hemlösa kvinnor uppmärksammas allt mer, 

det grundades en särskild kvinnosektion för att bättre kunna fånga upp och hjälpa hemlösa 

kvinnor. Genom att Kvinnosektionen uppstod synliggjordes de hemlösa kvinnorna, bland 

gruppen hemlös befann sig de hemlösa kvinnorna allra längst ner i hierarkin, dessa kvinnor 

var oftast missbrukare eller hade stora psykiska problem. De levde med missbrukande män 

och var ofta utsatta för både fysiska och sexuella övergrepp.43 Medan Maja- Stina Ahlzen 

nämner andra resurser som finns så som att nya stödboende har öppnats, omvårdnadsplatser 

för sjuka hemlösa samt tränings- och försökslägenheter. Hon tar även upp att speciella 

insatser saknas, till dem som är på väg in i hemlösheten eller till dem som nyligen blivit 

hemlösa. Hon nämner även att det inte finns några speciella boenden för de nytillkomna 

hemlösa som inte missbrukar alkohol eller narkotika och som själva saknar resurser att ordna 

akut bostad.44  

Däremot tar Bonnie Nickash och Suzanne Marnocha tar upp att resurser så som härbärgen 

erbjuder både mat och sovplats under natten. Under dagarna kan de hemlösa få frukost och en 

varm måltid på härbärgen. Det finns andra unika frivilliga organisationer där de hemlösa kan 

plocka ut lite kläder och få lite föda. De hemlösa människorna är väl medvetna om vart de ska 

vända sig när det gäller att mätta magen för stunden. Däremot nämner de flesta av 

intervjupersonerna att det inte alls finns någon slags ”frivård” i Wisconsin då det oftast kostar 

några dollar för att kunna bli undersökt. Och ifall de är i behov av mediciner får de stå för den 

kostnaden själva. Principen i Wisconsin är att man ska ha en sjukförsäkring men trots att du 

betalar för denna försäkring så kostar sjukhusvistelsen. De flesta respondenterna i 
                                                            
43 Se fotnot 29. 
44 Se fotnot 31. 
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undersökningen nämner att de inte innehar en sjukförsäkring då de inte har råd att betala 

denna.45 Medan Marcus Knutagård och Marie Nordfeldt påpekar att härbärget eller 

härbärgesliknande boende finns idag i nästan hälften av Sveriges kommuner. De har även 

nämnt att härberget från att ha ansetts som en ovärdig boendeform som inte skulle finnas i ett 

välfärdssamhälle samt som det fortfarande beskådas som en dålig lösning av stat, kommun 

och frivilliga organisationer samt de som är hänvisade att bo där. Härbärgessystemet har 

sedan slutet av 1980- talet successivt återkommit som en boendelösning. I Knutagård och 

Nordfeldt studie kom de fram till att härbärgena är främst avsedda för män. Härbärgen för 

kvinnor eller par är ovanligt. På de härbärgen som förekommer i studien även tar emot 

kvinnor med det förekommer en tydlig rumslig uppdelning mellan män och kvinnor.46  

SKILLNADER OCH LIKHETER: 

Rasmusson tar upp att bostadsförmedlingar erbjuder de hemlösa träningslägenheter, detta 

nämner även Ahlzen i hennes undersökning. Skillnaden är att Ahlzen även tar upp 

stödboenden samt vårdplatser för sjuka hemlösa. Likheten i Marnocha och Nickashs 

undersökning och Knutagård och Swärds undersökning är att båda undersökningar nämner 

härbärge som en resurs för personer utan ett boende.  

3.2.4	KONSEKVENSER	
Bonnie Nickash och Suzanne Marnocha påvisar att det finns många konsekvenser som 

påverkar hälsan hos de hemlösa. Bland annat på grund av dåligt intag av föda blir deras 

immunförsvar försämrad och de kan därmed vara mer mottagliga för olika influenser och 

även skada de inre organen. Nickashs och Marnochas undersökning påvisade att 

följdsjukdomar av för lite föda är bland annat diabetes, migrän och olika sjukdomar som 

tillkommer av långvarig sjukdom så som skrumplever och hjärtsjukdomar. Psykiska 

följdsjukdomar var bland annat depression, schizofreni och ångest.47  

Medan Marcus Knutagård och Marie Nordfeldt nämner i och med att härbärgen ses som en 

tillfällig lösning på ett akut problem, bidrar de att en rörelse skapas bland målgruppen. Detta 

innebär att de får vandra runt bland olika boendeformer för att få tak över huvudet. Denna 

grupp beskrivs också som rotlös, då personen har svårt att rota sig när han eller hon ständigt 

måste flytta runt. Knutagård och Nordfeldt har även nämnt en annan konsekvens som kan 

uppstå vid hemlöshet. De som är hemlösa och bor till exempel på ett härbärge måste komma 

och gå vissa tidpunkter, dessa personer har inte någonstans att förvara sina privata 

                                                            
45 Se fotnot 30. 
46 Se fotnot 33. 
47 Se fotnot 30. 
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tillhörigheter, matlagningsmöjligheterna är begränsade samt att det är en otrygg och utsatt 

situation att bo på detta sätt.48 Däremot konstaterade Bodil Rasmusson att hemlösa kvinnor 

ofta är missburkare eller har stora psykiska problem. De flyttar ihop med missbrukande män 

och blir ofta utsatta för både fysiska samt sexuella övergrepp. Hemlösheten för med sig att 

många har omhändertagna barn samt att kvinnor tydligare än män bär på ett negativt 

självförakt och stora skamkänslor.49 Marcus Knutagård och Hans Swärd menar att långvarigt 

hemlösa har en ökad dödlighetsrisk, de utsätts för en större risk att drabbas av hälsoproblem 

såväl akuta som kroniska. En tredjedel av alla hemlösa har blivit utsatta för misshandel eller 

sexuella övergrepp. Förutom hälsoproblem har personer som är hemlösa svårigheter att hitta 

ett arbete. De personliga funktionsnedsättningar eller tillkortkommanden som hemlösa 

uppvisar beror vanligen på olika strategier för att kunna klara av det utsatta livet. Detta 

betyder att psykiska sjukdomar och missbruk är följder av ett liv i hemlösheten.50     

SKILLNADER OCH LIKHETER: 

Nickash och Marnocha nämner olika sjukdomar som hemlösheten för med sig, detta nämner 

även Rasmusson i sin undersökning. Skillnaden är att Rasmusson också tar upp de fysiska och 

sexuella övergreppen som är vanligt förekommande bland hemlösa kvinnor, detta påpekar 

även Knutagård och Swärd i deras undersökning. 

3.3	SAMMANFATTNING		
Samtliga författare har tagit upp orsaker till hemlöshet. Vissa författare nämner att 

bostadsbristen är orsaken till hemlöshet medan en annan författare nämner att socialtjänsten 

medverkar till hemlöshet. En författare beskriver två dominerande orsaksförklaringar som 

bidrar till hemlöshet, den första är ett individuellt perspektiv och den andra förklaringen är 

mer ett strukturellt perspektiv. Några författare har tagit upp hur man kan förebygga 

hemlöshet. Genom till exempel att bostadsbyggandet håller jämna steg med 

befolkningstillväxten. En författare nämner att det är viktigt att förhindra vräkningar, eftersom 

personer som blivit vräkta har små möjligheter till en ny bostad med eget kontrakt. En del 

författare betonar de resurser som finns i dagsläget, bland annat de olika frivilliga 

organisationer, stödboende, träning eller försökslägenheter. Frivilliga organisationer t.ex. 

härbärge erbjuder de hemlösa mat och sovplats under natten. En del författare har lagt fokus 

på konsekvenser som uppkommer vid hemlöshet. De nämner bland annat att hälsan påverkas 

negativ vid hemlöshet samt att hemlösa kvinnor ofta utsätts för fysisk samt sexuella 

                                                            
48 Se fotnot 33. 
49 Se fotnot 29. 
50 Se fotnot 32. 
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övergrepp. Andra konsekvenser som kommer vid hemlöshet är att denna grupp beskrivs som 

rotlös då de ständigt måste flytta runt.  

4.	TEORETISKA	UTGÅNGSPUNKTER	
Vi ska i teoriavsnittet beskriva teorier som vi anser är relevanta för vårt valda ämne. Detta gör 

vi då vi ville utvidga perspektiven samt öka vår teoretiska förståelse. Teorierna härstammar 

från Becker (avvikarkarriären), Goffman (Stigma) samt Cullberg (kris och 

utvecklingsperspektivet).  

4.1	AVVIKARKARRIÄRER		
Personer som avviker blir stämplade av samhällets samt människors fördomar och 

förutfattade meningar. Genom omgivningens reaktioner tillskrivs den hemlöses egenskaper 

eller ett stigma som i sin tur leder till att den hemlöse åtar sig detta och skapar sin roll som 

avvikare. Författaren W.I. Thomas är berömd för sin tes om situationsdefinitioner; När 

människor definierar en situation blir situationen verklig till sina konsekvenser oavsett om 

situationen är verklig eller ej. ”Han uppmärksammar det betydelsefulla i hur människor 

reagerar på en viss situation, vilka meningar de fäster vid den, och hur de sedan ingriper som 

aktörer på basis av denna mening.”51 Stämplingsteorin kan enklast beskrivas som: Stämpla en 

människa som avvikare och hon blir det. En människa är inte avvikare i sig själv men kan så 

småningom utvecklas till en om hon utsätts för trycket att bli det. Att avvika är ingen 

individuell egenskap hos en person utan det utvecklas genom en relationell process. Olika 

avvikelser kan endast förstås om de sätts in i relationer mellan människor där någon som 

innehar makt stämplar ett visst beteende som avvikande. Utvecklaren till denna teori är 

Howard Becker som skrev denna teori under 1950-talet och ser avvikelsen som en process 

(både individuellt och kollektivt) än som något statiskt. Man är inte avvikare, man blir det! 

Personen som är avvikare går igenom en karriär som slutar med en uppfattning om bestående 

avvikelse som inkluderas av både personen själv och dem som omramar honom.  

Detta perspektiv har även kopplats till idén om identitetsutvecklingen, att vara avvikare 

handlar inte bara om att utföra vissa handlingar utan det handlar gradvis om att man lär sig att 

uppfatta sig själv som en avvikande person. Denna tankegång består av det fenomen om att 

många avvikare har en positiv uppfattning om sin avvikelse. I gruppen där avvikelsen inte har 

en negativ klang skapas det en god identitet om avvikelsen.  

                                                            
51 Becker H. 2006. Avvikandets Sociologi.  sid 13. 
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Enligt Becker, innan en händelse eller kategori av personer kan etiketteras och betraktas som 

avvikande eller behandlas som utomstående, måste först en regel skapas som definierar 

händelsen som avvikande. Till och med om tillämpningen i objektiv mening kan vara skadlig 

för den grupp den inträffar måste skadan först upptäckas samt framhållas. Människor måste 

känna att någonting skall göras åt saken. Någon måste uppmärksamma allmänheten på det 

hela för att på så sätt inrikta de krafter som väcks åt rätt håll för att en regel skall skapas, när 

regeln väl har skapats, skall den tillämpas på specifika personer. Detta innebär att förövarna 

måste hittas, identifieras och gripas. Denna uppgift är en plikt för professionella övervakare 

som genom tillämpning av existerande regler skapar specifika avvikare som samhället 

beskådar som avvikande. 

Enligt Becker är handlingen det första steget i avvikarkarriärer. Handlingen brukar uppfattas 

som motiverande, att personen som begår avvikelsehandlingen gör det avsiktligt. Avvikarens 

syfte kan antigen vara fullt medvetet eller ej, men det antas att de finns en drivkraft bakom. 

Oavsiktliga avvikelsehandlingar innebär att någon är ovetande om att det finns en regel. 

Personer som är djupt engagerade i en viss subkultur dvs. religiöst eller etniska slag kan vara 

omedvetna om vilka regler det är som gäller och därför utföra något opassande. Exempel på 

detta är den språkgripande ordtabun, som innebär att ord som är helt okej i ett visst språk kan 

ha en ”snuskig” bemärkelse i ett annat språk. 

Becker menar att de handlingar som personen har utfört tidigare blir en följd till att personen 

måste hålla sig till vissa beteenden. Många andra aktiviteter blir personen omedelbart 

indragen i och det skulle påverkas negativt om han inte höll sig till vissa beteenden. En 

konventionell person får inte ge efter för sitt intresse eftersom mycket mer står på spel än 

enbart tillfredställandet av en omedelbar drift. Det som kan påverkas är personens jobb, familj 

och rykte i grannskapet. Personers normala utveckling kan ses gradvis som växande 

indragningar i formella normer och institutioner. När en ”normal” person upptäcker en impuls 

till avvikelse hos sig själv, lyckas personen hindra den genom att tänka på de konsekvenser 

som kan uppstå. Han har satsat mycket på att vara ”normal” för att låta sig styras av ovanliga 

impulser. En person som lyckats undgå inflytandet från formella engagemang har gjort det på 

två sätt. För det första har han under sin uppväxt undkommit insnärjande allianser med det 

formella samhället, i och med detta har han varit fri att följa sina impulser. Den person som 

inte har ett rykte att värna om eller ett vanligt jobb har möjlighet att rätta sig efter de impulser 

han får. Denna person har inte satsat något på att vara formell. De flesta människor måste 
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dock förbli medvetna på de formella uppförandekoderna samt hantera detta för att inte kunna 

inveckla sig i en avvikande handling.  

Innan personen binder sig i aktiviteten på mer eller mindre regelbunden grund har han inget 

begrepp om det välbehag som kan framställas, han lär sig välbehaget i samspelet med mer 

erfarna avvikande personer påstår Becker. Personen lär sig vara medveten om nya slags 

experiment och uppfattar dem som njutningsfyllda.52 Personer lär sig delta i en subkultur som 

är organiserad runt en specifik avvikande verksamhet. Avvikelsemotivationer har en social 

karaktär även när det mesta av aktiviteten utförs i privata, hemliga och isolerade former. I 

sådana fall kan olika kommunikationsmedier ersätta direkt interaktion när det gäller att införa 

individen i kulturen. När en grupp människor har någon form av gemensamt liv med ett visst 

mått av isolering från andra människor, ett gemensamt hörn i samhället, gemensamma 

problem och kanske några gemensamma fiender, uppstår en kultur. Det kan vara den 

fantastiska kulturen hos de olyckliga som blivit tillvanda vid heroin och delar en förbjuden 

njutning, en tragedi och en kamp mot den traditionella/formella världen. Det kan handla om 

en kultur hos en grupp studenter som, i strävan att bli läkare, ställs inför samma lik, gåtor, 

förbryllande patienter. Personer som engagerar sig i aktiviteter som betraktas som avvikande, 

har inte samma syn på sina handlingar som andra samhällsmedlemmar. När personer 

engagerar sig i avvikande aktiviteter har de möjlighet att interagera med varandra. Det är 

troligt att de utvecklar en kultur runt de problem som de växer fram ur skillnaden mellan 

deras egen definition av vad de gör och andra samhällsmedlemmars definition.53  

Medlemmar av organiserade avvikargrupper har naturligtvis ett drag gemensamt, och det är 

deras avvikelse. Det gemensamma draget ger dem en känsla av gemensamt öde, av att sitta i 

samma båt. Ur en känsla av gemensamt öde av att stå inför samma problem, växer en 

avvikande subkultur, en uppsättning perspektiv och synsätt om hur världen är och kan 

hanteras. Medlemskap i den sortens grupp stärker en avvikaridentitet.  

Enligt Becker är det som händer när en person flyttar in i en avvikargrupp att personen lär sig 

hur han eller hon ska genomgöra sin avvikande aktivitet med minsta besvär. Alla problem 

personen möter genom att inte följa regler, har andra tidigare stått inför på detta sätt är 

löningar färdigställda. Sålunda möter den unge tjuven äldre tjuvar, mer erfarna än han, som 

förklarar för honom hur man ska göra sig av med stöldgods utan att riskera att bli fast. Varje 

avvikargrupp har en massa berättelser om sådana ämnen och de nya rekryterarna lär sig 

                                                            
52 Ibid, sid 22‐38. 
53 Ibid, sid 78. 
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snabbt. Den avvikare som inträder i en organiserad och regelfäst/institutionaliserad 

avvikargrupp lär därför med ökad sannolikhet fortsätta sin väg. Avvikaren har å ena sidan lärt 

sig undvika problem och å andra sidan fått en motivering för att fortsätta. Avvikargruppens 

motivationer tenderar att innehålla ett allmänt avvisande av traditionella moralregler, 

traditionella institutioner och hela den traditionella världen.  

Det är inte så att avvikelsemotivet leder till ett avvikande beteende utan tvärt om – 

avvikelsebeteendet framställer med tiden motivet för avvikelse. Vaga impulser och 

önskningar - i detta fall nog oftast nyfikenhet på den upplevelse som drogen ska ge – 

omvandlas till definitiva handlingsmönster genom den sociala tolkningen av en fysisk 

erfarenhet som i sig är flertydig.   

Nedbrytning av social kontroll är ofta en följd av det som kommit med i en grupp vars kultur 

och sociala kontroller går tvärs mot det större samhällets. Viktiga faktorer bakom det 

avvikande beteendets uppkomst kan ses i de processer där människor frigörs från samhällets 

kontroller och blir ansvariga inför denna mindre grupp. Sociala kontrollmekanismer påverkar 

i första hand det individuella beteendet genom maktutövning, dvs. tillämpning av straff. 

Värdesatta beteenden belönas medan det negativt värderade beteendet bestraffas. Kontroll 

skulle vara svårt att upprätthålla om tvång alltid behövdes, och därför uppstår mer diskreta 

mekanismer som fyller samma funktion.  

Becker påstår att sociala grupper skapar avvikelse genom att sätta upp de regler vars 

överträdelse utgör avvikelsen och sedan använt dessa regler på specifika personer och 

symbolisera dem som utomstående. Ur detta perspektiv är avvikelse inte en egenskap hos den 

handling som personen utför utan en följd av att andra tillämpar regler och sanktioner på en 

överträdare. Avvikaren är den som beteckningen framgångsrikt har placerats på, avvikande 

beteende är ett beteende som människor betecknar på det sättet. De personer som har blivit 

etiketterade som avvikande har gemensamt erfarenheten av att betecknas som avvikare.54 

4.2	AVVIKARKARRIÄRSMODELL										
Ted Goldberg har gjort en teoretisk utveckling av teorin avvikarkarriären, som omfattar fyra 

stadier. Första stadiet är föräldrarnas stämpling, andra stadiet är samhällelig stämpling, tredje 

stadiet är sekundär avvikelse och det sista stadiet benämns som avvikelsespiralen. 

Primär avvikelse är normstridiga händelser som utförs i okunskap om vilka normer som 

gäller. För att ha möjligheten att lära sig normer, vad som är rätt eller fel, krävs det att 

                                                            
54 Ibid, sid 23‐61. 
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omgivningen reagerar på barnets spontana handlingar. Vissa barn lär sig att de är bra, fast det 

de gör för ögonblicket inte är bra. Andra lär sig, efter många ”felaktiga” reaktioner att det inte 

bara är det de gör som det är fel på utan det är fel på dem som personer, detta kallas för 

föräldrarnas stämplig.  

Det andra stadiet i avvikarmodellen är samhällelig stämplig. I sina första kontakter med 

samhället karaktäriseras alla barns beteende av primär avvikelse. Allteftersom barnet blir 

äldre och får mer erfarenheter, blir barnets handlingar alltmer socialt styrda. Den viktigaste 

faktorn är omgivningens reaktion på det barnet gör och inte vad barnet gör. Vissa lär sig att de 

är bra men att ett visst handlande är dåligt. En del barn lär sig att andra tar avstånd inte enbart 

från vissa handlanden utan från barnet själv. Detta kallas för samhällelig stämpling.55  

Det tredje stadiet i avvikarkarriären är sekundär avvikelse. Sekundär avvikelse är händelser 

som strider mot kulturella normer då personen är kunnig om normerna hon avviker mot. 

Sekundär avvikelse grundas på en ganska väletablerad negativ självbild och är en resurs för 

att skydda sig mot, ge sig på eller rätta sig efter, öppna problem som är förorsakade av 

stämpling. När barnet är ungdom är hon medveten om vad som är rätt och fel samt att hennes 

beteende blir mer och mer påverkat av den negativa självbilden. De som konsumerar 

narkotika har oftast en stark negativ självbild och har minst några och oftast alla av dessa 

följande orsaker. Bekräftelse för sin starka negativa självbild, hjälp att fly undan ögonblickets 

sociala krav, självdestruktivitet eller hämnd. Ju oftare barnet får sin negativa självbild 

bekräftad, desto starkare blir det. Det är viktigt att de som har kontakt med dessa barn blir 

medvetna om vad barnet vill framföra med sitt beteende, så att reaktionerna inte enbart blir 

bekräftelse för det hon redan antar eller ännu värre, en del i en stämplingsprocess, dvs. att 

barnet lär sig att det är ännu odugligare än vad barnet trodde. Målet är att förmedla normer 

utan att sätta stämpel på barnet: att reagera på det barnet gör för tillfället, men inte mot barnet 

självt.   

Varje misslyckande är till viss del frambringat av tidigare motgångar som är orsaken till nästa 

bakslag. Det sista stadiet i avvikelsekarriären är avvikelsespiralen. Avvikelsespiralen är en 

nedgång av tredje stadiet. I det sista stadiet är människans beteende vanligtvis sekundärt 

avvikande inom flera områden där hon utsätts för negativa reaktioner från många håll t.ex. 

narkotika, stölder, arbetslöshet, langning, prostitution osv. I detta stadium har människan 

kommit in i en ond spiral som drar henne nedåt, det som ingår i denna spiral är misslyckande 

enligt kulturella definitioner, stämpling, negativ självbild och sekundär avvikelse. Självbilden 

                                                            
55 Goldberg T. 2005. Samhällsproblem. sid 374‐376. 
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blir allt mer nedskriven, som orsak till en mer sekundärt avvikelse, flera misslyckanden samt 

ännu mera stämpling.56 

4.3	STIGMA	
Termen stigma används idag för att beskriva bakgrunden till stämpling av ett avvikande 

beteende snarare än att påvisa det genom kroppsliga symboler som de tidigare gjorde i forna 

Grekland. Enligt Erving Goffman avgör varje samhälle vilka medel som kommer till 

användning vid kategorisering av människor. Den sociala miljön bestämmer vilka kategorier 

av människor man kan råka på där. Redan vid första mötet med en främling kan vi vid första 

åsynen av honom kategorisera och fastställa vissa egenskaper hos honom, hans sociala 

identitet. När främlingen är i vår närvaro kan vi genom våra intryck av person reducera 

honom från vårt medvetande från en vanlig människa till en utstött människa. Denna 

stämpling innebär ett stigma. 

Goffman urskiljer tre typer av stigma, den första är kroppsliga missbildningar av olika slag. 

Den andra typen är olika fläckar på den personliga karaktären som visas genom olika 

underliga böjelser, psykiska rubbningar, homosexualitet, självmordsförsök, fängelsevistelse, 

missbruk eller radikalt politiskt uppträdande. I den tredje typen talar han om ”tribala” 

stambetingade stigman så som nation, ras samt religion, dessa stigman förmedlas vidare från 

generation till generation och drabbar i viss mån alla familjemedlemmar. Dessa tre typer av 

stigma bär på sociologiska drag: En individ som i vanliga fall lätt skulle accepteras i det 

sociala samspelet, har ett drag eller en egenskap som inte kan undgå uppmärksamhet. Detta 

leder till att de som möter honom kommer vända sig bort från honom och bortse från de 

anspråken på gemenskap som hans övriga egenskaper kunde motiverat. Han innehar ett 

stigma, han avviker på ett ovälkommet sätt utifrån våra förväntningar. Vi ”normala” som inte 

avviker från de speciella förväntningarna bygger upp en ideologi för att kunna förklara den 

avvikandes underlägsenhet och för att övertyga oss samt andra om faran han representerar. I 

vardagligt språk använder vi oss utav speciella stigmatermer så som krympling eller idiot som 

källa för metaforer och liknelser utan att bry oss om deras ursprungliga mening. 

Goffman beskriver vidare att sättet att förhålla sig till ett stigma varierar beroende på den 

misskrediterade egenskapens synlighet. När en normal och en stigmatiserad människa möts är 

det förutsatt att den stigmatiserad skall känna sig dåligt förankrad i situationen och även den 

normala personen kan känna situationen som pinsam.57 För att underlätta situationen kan båda 

                                                            
56 Goldberg T. 2005. Samhällsproblem. sid 380‐384. 
57 Goffman E. 2007. Stigma‐ den avvikandets roll och identitet. sid 14‐17. 
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normalisera avvikandet; t ex att tona ner en persons alkoholism genom att förklara att alkohol 

dricker alla. Men för de personer som bär på osynliga stigman så som narkomaner, 

alkoholister är problemet, enligt Goffman, att undanhålla den misskrediterade egenskapen. 

Den dolda avvikaren gör allt för att förhindra att hans verkliga identitet blir känd och detta gör 

han genom till exempel klädstil, rörelsemönster och kroppshållning. Men så småningom 

upptäcker personen att dess stigma blivit avslöjad och den stämplade personen lär sig och 

intar utifrån samhällets bild om hur det är att ha ett visst stigma. Denna förändring beskriver 

Goffman som en moralisk karriär, då personen har förstått sitt stigma, vilka konsekvenser den 

för med sig och självbedömt sig som avvikare.  

4.4	KRIS	OCH	UTVECKLINGSPERSPEKTIVET	
De flesta människor upplever genom livets gång olika kriser. Ordet kris betyder egentligen 

plötslig förändring, avgörande vändning samt ödesdiger rubbning. Människor har genom 

tiderna forskat om hur man kan bemästra och bearbeta okontrollerbara händelser så som död, 

yttre katastrofer eller sjukdomar. Många hemlösa har upplevt både kriser och traumatiska 

händelser och försökt bemästra dessa med missbruk. För att få en djupare förståelse om varför 

de hamnar i ett sådant livsförhållande är det viktigt att ha kunskap om krisens betydelse. 

Författaren Johan Cullberg beskriver olika typer av kriser som är uppdelade i psykisk kris, 

livskris samt traumatiska kriser. 

Psykisk kris innebär ett kristillstånd som personen befinner sig i, och med dess tidigare 

erfarenheter samt inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att kunna bemästra den aktuella 

situationen. En psykisk kris kan till exempel utlösas genom en familjemedlems plötsliga död, 

ekonomisk ruin eller plötslig uppsägning från arbetet. Bemästringen av plötsliga trauman har 

ett starkt samband med vilka förutsättningar individen har, vilken livssituation den befinner 

sig i och hur starkt socialt nätverk den innehar.  

Livsskris kan utlösas av yttre händelser som ingår i det normala livet men som i vissa 

anseenden ändå övergår till att vara övermäktiga. Sådana fall kan vara att få barn, att 

pensionernas samt återgå till arbete efter långtidssjukskrivning. För att kunna bemästra en 

livskris bör man ta hänsyn till vilken livsperiod personen befinner sig. Man talar om kritiska 

åldersperioder som är starkt bundna till kritiska utvecklingsperioder.58 Om en traumatisk 

händelse sker under en kritisk utvecklingsperiod kan risken öka för en långvarig och svår kris.  

                                                            
58 Cullberg J. 2006. Kris och utveckling. sid 15‐21. 
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Traumatisk kris kan beskrivas dels utifrån vilket slags trauma som orsakat krisen och dels 

utifrån händelsens personliga mening och betydelse. Händelsen kan innebära en försvagning 

av individens handlingsförmåga och kan utlösa en traumatisk kris. Trauma utlöses av kriser så 

som att förlora en närstående eller en skilsmässa. Andra exempel kan vara att bli intagen på 

sjukhus eller andra institutioner så som fängelser, bostadslöshet, arbetslöshet eller plötslig 

invaliditet.  

Förloppet av den traumatiska krisen delas upp i fyra faser; chockfasen, reaktionsfasen, 

bearbetningsfasen samt nyorienteringsfasen. Under chockfasen stänger individen ute 

verkligheten och kan uppträda starkt avvikande genom skrik, paralysering, återupprepa 

meningar samt aggression. Chockfasen kan vara från ett kort ögonblick till några dygn. 

Tillsammans utgör chockfasen och reaktionsfasen den akuta krisen. Reaktionsfasen individen 

öppna ögonen och inser vad som har hänt. De psykiska försvarsmekanismerna försöker att 

minska upplevelsen av och medvetandet om hot för jaget. Denna fas hjälper många gånger 

individen att mera stegvis konfrontera den smärtsamma verkligheten men kan även utgöra att 

det tar längre tid för individen att övergå till bearbetning av det som skett genom isolering, 

förnekelse och undertryckande av känslor. Bortträngning är även ett skeende som komplicerar 

försvarsmekanismernas funktion och som kan utlösa att man istället dämpar ångesten med 

missbruk, självdestruktivitet, självmord, aggressivitetsyttringar samt akut psykotisk 

förvirring. Genom till exempel missbruk riskerar individen att fastna i chockfasen samt 

reaktionsfasen och detta kan medföra många konsekvenser för individen då fler traumatiska 

händelser kan uppstå så som bostadslöshet. Reaktionsfasen kan vara från några veckor upp till 

några månader. När det akuta skedet lämnats kan individen övergå till bearbetningsfasen som 

kan pågå från ett halvt år upptill ett år efter traumat. Längden beror givetvis på av vilken inre 

eller yttre betydelse traumat hade för individen. Under bearbetningsfasen börjar individen 

blicka framåt och förnekelsemekanismen blir mindre påtagliga. Gamla aktiviteter upptas och 

trots att ångesten kan hänga kvar så börjar individen ändå se den traumatiska händelsen som 

en erfarenhet. Den sista fasen är nyorienteringsfasen där individen finner nya intressen, 

självkänslan återupprättas och nya relationer byggs upp. Trots att individen gått vidare stannar 

minnen från det förgångna enbart som ett ärr.59 

4.5	SAMMANFATTNING	
Enligt Becker är handlingen det första steget i avvikarkarriären, denna handling brukar 

uppfattas som motiverande. Becker menar vidare att de handlingar som avvikaren tidigare 

                                                            
59 Ibid, sid 145‐ 154. 
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utfört blir en följd till att avvikaren måste hålla sig till vissa beteenden. Becker påstår att 

avvikaren får kunskap samt blir medveten om välbehaget genom samspel med andra avvikare.  

Ted Goldbergs utveckling av avvikarkarriären omfattar fyra stadier. Föräldrarnas stämpling, 

som innebär att föräldrar stämplar sina barn. Samhällelig stämpling innebär när stämplingen 

kommer från samhället. Sekundär avvikelse betyder att avvikaren är medveten om normen 

hon avviker mot. I det sista stadiet, i avvikelsespiralen är avvikarens beteende avvisande inom 

flera områden och avvikaren utsätts för negativa reaktioner från många håll.  

Goffman är upphovsmannen till begreppet stigma. Begreppet stigma handlar om en stämpling 

som vi människor gör i vårt medvetande vid första möte med en främling. Genom våra 

intryck av person kan vi utesluta en vanlig människa till en utstött människa, denna stämpling 

kallas för stigma. Goffman urskiljer tre typer av stigma, kroppsliga, personliga samt tribala 

stambetingade stigman.                                                                                         

Johan Cullberg beskriver tre olika typer av kriser; psykisk kris, livskris samt traumatiska 

kriser. Förloppet av den traumatiska krisen delas upp i fyra faser; chockfasen, reaktionsfasen, 

bearbetningsfasen samt nyorienteringsfasen. Dessa faser förklarar hur individen hanterar 

kriser samt utvecklas efter bearbetningen av den traumatiska krisen.  

5.	METODOLOGISKA	UTGÅNGSPUNKTER	
Vi har valt att göra en kvalitativ studie med hermeneutik som utgångspunkt då vi avser att 

komma nära studieobjektet och få en ökad förståelse om deras upplevelse. Vi kommer under 

detta kapitel beskriva kvalitativ metod och svårigheterna med metoden, hermeneutiskt 

tillvägagångssätt samt hur vi har övervägt de etiska principerna. 

5.1	KVALITATIV	METOD	
Kvalitativ metod syftar på forskningsprocedurer som ger beskrivande data dvs. människans 

egen beskrivning eller talande ord samt beteenden som är observerbara. Genom att använda 

sig av ett kvalitativt arbetsätt ville vi beskriva och undersöka hur ett fenomen (hemlöshet) är 

utformat. Med kvalitativ metod systematiserade vi kunskap om det som kännetecknade 

hemlösheten. Genom användning av kvalitativ metod försökte vi finna kategorier, 

beskrivningar eller modeller som bäst beskriver ett sammanhang i hemlösas livsvärld. 

Kvalitativa metoder utmärks av många upplysningar om få enheter, mer ostrukturerade och 

osystematiska observationer till exempel intensivintervjuer.60 Insamlingsmetoder som hör till 

den kvalitativa forskningen är intervjuer, deltagandeobservation, fallstudier, observationer 

                                                            
60 Ibid, sid 9. 



27 
 

samt skrivna dokument/berättelser och texter.61 Intervjuer inom den kvalitativa metoden kan 

beskrivas som en ostrukturerad flexibel intervju som liknar ett vardagligt samtal mellan två 

personer. När vi använde oss av djupintervju inom den kvalitativa metoden innebär det att vi 

lade tonvikten på några punkter som är betydelsefulla. Vi var ute efter en djup information 

istället för en bred från intervjupersonen.62  

5.1.1	KVALITATIV	FORSKNINGSINTERVJU	
Syfte med kvalitativ forskningsintervju är att få kvalitativa beskrivningar av den intervjuades 

livsvärld i syfte att tolka deras mening. Forskningsintervju är en situation mellan två parter 

om ett ämne av gemensamt intresse. Intervju är en specifik form av mänskligt samspel där 

kunskap ökar via en dialog. Vi byggde upp en atmosfär där vi uppfattade att den intervjuade 

blev trygg nog för att tala fritt om sina känslor och erfarenheter. Innan vi började intervjua 

berättade vi kort om syftet med intervjun, användning av bandspelare osv. Vi skapade ett gott 

förhållande med intervjuaren genom att lyssna uppmärksamt, visa intresse samt visa förståelse 

och respekt för det intervjupersonen berättade.63 Vi ställde tydliga, enkla, korta och lätta 

frågor samt talade tydligt och begripligt. Intervjupersonen hade möjlighet att avsluta det han 

eller hon sade utan att bli avbruten samt prata och tänka i sin egen takt. Vi lyssnade aktivt till 

det som sades, lade märke till vad som inte nämndes samt var empatisk gentemot 

intervjupersonen. Vi var även noga med att inte ställa frågor som kunde upplevas som 

känsloladdat utan tog hänsyn till intervjupersonen när de inte ville besvara eller gå in djupare 

på någon fråga. Vi ställde även kritiska frågor till intervjupersonerna för att granska 

tillförlitligheten samt giltigheten i det intervjupersonen talade om.  

 

5.1.2	HERMENEUTISK	TRADITION		
Hermeneutik är den äldsta formen av kvalitativ bearbetning, hermeneutik heter på grekiska 

hermeneuein, som betyder att tolka. Den moderna hermeneutiken har syftet att tolka och 

förstå hur människors liv, existens samt handlandet kommer till formuleringar i det talande 

och skrivna språket. Inom hermeneutik talar man om en tolkningslära, detta består av ett 

historiskt perspektiv samt om konsten att begripa språkets betydelse i nutid, där ingår även 

förståelse och tolkning. Hermeneutik handlar om språket som medium för 

informationsöverföring mellan människor, för människan är det ett centralt kulturarv. Språket 

är lika grundläggande som förståelse, eftersom förståelsen kan förmedlas språkligt. Enligt det 

                                                            
61 Olsson H. Sörensen S. 2007. Forskningsprocessen. sid 79. 
62 Carlsson B. 1991. Kvalitativa forsknings metoder, för medicin och beteendevetenskap. sid 25. 
63 Kvale S. 1997. Den kvalitativa forskningsintervju. sid 117‐120. 
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hermeneutiska synsättet kan tänkandet samt förståelsen inte studeras isolerat, utan alltid är det 

en person med bakgrund samt tidigare erfarenheter som tänker och förstår någonting.  

Avsikten med hermeneutiskt forskningsperspektiv är således att fånga upplevelser genom 

tolkning och försöka förstå mänskliga erfarenheter och människors situationer samt uttrycka, 

tolka och förstå sammanhang.64 I tolkningsarbetet försökte vi nå en fördjupad förståelse och 

använder frågorna som ”vad, var, hur och varför”. Upplevande samt tolkande subjektet står i 

fokus för hermeneutiken för att på så sätt förstå den sociala verkligheten.65  

Hermeneutik brukar sammankopplas med cirkeltanken. Det var Friedrich Schleiermacher 

(1768-1834) som åstadkom den första ”revolutionen” i hermeneutikens historia.66 

Schleiermacher utvecklade de tankar som sammankopplas med idén om den hermeneutiska 

cirkeln. Han betonade att delarna endast kan förstås ur helheten och helheten ur delen. Men 

frågan blev, var tolkningen skulle inledas, i delen eller i helheten? Senare började 

hermeneutiken istället tänka sig tolkningsprocessen i termer av en spiral.67 Nyckel till 

förståelsekonsten är den hermeneutiska spiralen. Tillvägagångssättet handlar om att delarnas 

samt helhetens förhållande till varandra och vidare åstadkomma en rimlig tolkning.68 Vi 

utgick från vår förförståelse, och det är vår förförståelse som styrde tolkningen. Förförståelse 

innebär tidigare erfarenheter och kunskap som vi har. För att vi skulle kunnat göra en riktig 

tolkning växlade vi mellan delarna och helheten och studera förbindelsen, för att på så sätt få 

en djupare förståelse, detta cirkulerande mellan delarna och helheten ses som en spiral. Denna 

spiral gav oss en större förståelse av data insamlingen. Tolkningen slutfördes när vi kom fram 

till ett troligt mönster som gick in i en vår sammanhängande enhet.  

5.1.3	VALIDITET	OCH	RELIABILITET		
Reliabiliteten (pålitlighet, hur väl mäts det som mäts) i kvalitativa undersökningar har inte 

samma centrala plats som i kvantitativa studier. Syftet med kvalitativa studier är att få en 

bättre förståelse av vissa faktorer och därför kommer inte den statiska representativiteten i 

fokus. Det är nästintill omöjligt att förena detta med en djupgående studie av personers 

upplevelser och medvetenhet av sig själv. Det man vill åstadkomma är enheter som utifrån 

vissa underliggande sociala förhållanden kan ge en mer klar bild av den företeelse man ämnar 

studera. Validitet (giltighet, mäts det som avses mätas) inom kvalitativ forskning för med sig 

några problem varav ett av dem är att få giltig information och detta är i princip mycket 

                                                            
64 Olsson H. Sörensen S. 2007. Forskningsprocessen. sid 97‐ 100. 
65 Sjöberg K. Wästerfors D. 2008. Uppdrag forskning. sid 102. 
66 Ödman P‐J. 2006. Tolkning förståelse vetande‐ hermeneutik i teori och praktik. sid 26. 
67Sjöberg K. Wästerfors D. 2008. Uppdrag forskning. sid 102‐ 103. 
68 Olsson H. Sörensen S. 2007. Forskningsprocessen. sid 101. 
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mindre i kvantitativa undersökningar. I kvalitativa undersökningar har man en mycket större 

närhet till det eller dem som studeras. Det som varit problematisk med intervjuerna var att 

intervjupersonerna skulle hålla sig inom intervjufrågorna vilket påverkat tolkningen av 

datamaterialet samt reliabiliteten i undersökningen då vi inte fått direkta svar på våra 

frågeställningar. Vi har i undersökningen mätt det som avsett mätas då respondenterna 

uppfyllde våra krav på urvalet. En nackdel som uppkom på grund av vår avgränsning var att 

den påverkade urvalet som bestod av fler män än kvinnor. Detta försvårade tolkningen av 

resultatet och utgjorde att en obalans bland respondenterna uppkom. Männens utsagor tog 

större plast än kvinnornas. Både reliabiliteten samt validiteten ökade då vi kunde tillämpa och 

jämföra med tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter. 

5.1.4	ETISKA	ÖVERVÄGANDEN	
I varje samhällsundersökning bör man som forskare överväga de etiska principerna. Detta för 

att de deltagande i undersökningen skall känna sig trygga, skyddade och kunna bibehålla sitt 

privatliv. De fyra etiska riktlinjerna för forskning om människor är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har tagit hänsyn till de etiska 

forskningsprinciperna då vi vill bevara respondenternas anonymitet. Nedan beskrivs dessa 

etiska forskningsprinciper: 

 Informationskravet: Forskaren skall ge respondenterna klar information om 

forskningsuppgiftens syfte och att respondenternas medverkande enbart kommer att 

användas i undersökningen. Respondenten deltar frivilligt i undersökningen och kan 

dra sig ur den när den vill. I vår undersökning gav vi både muntlig och skriftlig 

information om syftet med respondenternas medverkan, detta gav vi vid alla 

intervjutillfällena.  

 Samtyckeskravet: I denna princip betonas att respondenterna skall ha rätten till att 

själva bestämma över sin medverkan. Vid varje intervju gav respondenterna oss 

klartecken på att vi fick spela in intervjun samt samtycke till att de ville delta i 

undersökningen. 

 Konfidentialitetskravet: Uppgifter om respondenterna i undersökningen skall 

hemlighetshålla och förvaras så att allmänheten inte kan ta del av dem. Vi har bevarat 

respondenternas personuppgifter genom att inte beskriva i vilken ort undersökningen 

genomförts, namnge respondenternas namn samt avslöja vart eller vad de arbetar med. 

 Nyttjandekravet: Insamlade uppgifter om varje person skall endast användas till 

forskningsändamål. Med detta menas att forskaren inte får använda respondenternas 
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uppgifter i annat syfte en det vetenskapliga. Vi kommer inte använda respondenternas 

utsagor till något annat än till undersökningen, detta kan vi garantera. 69  

6.	PLANERING	OCH	GENOMFÖRANDE	
Vi kommer under detta avsnitt beskriva hur vi har gått tillväga med föreberedelser inför 

undersökningen, urval, datainsamlingen samt hur vi tolkade och analyserade datamaterialet. 

6.1	FÖRBEREDELSER	
När det var dags för uppsatsskrivandet formade vi en strukturerad planering över hur vi skulle 

lägga upp vårt arbete. Denna plan gjorde så att vi på bästa sätt kunde lägga tid för de olika 

momenten i uppsatsen. I och med att respondenterna var svåra att få kontakt med försökte vi i 

tid ringa och skickade e-post till olika organisationer som jobbar med hemlösa. Vi tog först 

kontakt med ett härbärge där en utav oss jobbade, och från denna organisation fick vi mycket 

hjälp att komma i kontakt med före detta hemlösa. Redan vid första samtalet fick vi tillgång 

till fem olika personer och telefonnummer som vi kunde kontakta för en eventuell intervju. 

Därefter satt vi oss ner och utförde en intervjuguide utifrån vårt syfte och frågeställningar. Vår 

intervjuguide grundar sig på Brymans råd om utformningen av en intervjuguide där frågorna 

var öppna men direkta i viss anseende, uppföljningsfrågor samt specificerade frågor tillkom 

också.70  Nästa steg var att utföra ett missiv brev som respondenterna fick upplästa innan varje 

intervju. Missiv brevet innehöll information om riktlinjer angående vår studie och deras 

anonymitet. Detta för att de skulle känna sig trygga under intervjuns gång.   

 

6.2	URVAL	
Fyra metoder som ingår i strategiskt urval är kvoturval, slumpmässigt urval, urval genom 

självselektion samt snöbollsurval.71 Vi har använt oss av snöbollsurval. Snöbollsurval är en 

variant av bekvämlighetsurval/tillfällighetsurval. Snöbollsurval innebär att man tar kontakt 

med någon eller några individer och sedan låter man dem förmedla vidare kontakter. Detta 

kan gå till så att de personer man valt från början rekommenderar att man tar kontakt med 

någon de känner, eller så kan de be dem de känner ta kontakt med undersökaren.72 På så sätt 

fortsätter processen till urvalet bedöms vara tillräckligt stort. Det är betydelsefullt att 

forskaren gör välplanerade bedömningar av vilka krav som ligger till grund för urvalet av 

enheter. Därför brukar personerna man intervjuar få information om vad de behöver lägga 

                                                            
69 Kvale S. 1997. Den kvalitativa forskningsintervju. sid 107‐42. 
70 Byman A. 2006. Samhällsvetenskapliga metoder. sid 304‐305. 
71 Grønmo S. 2006. Metoder i samhällsvetenskap. sid 104.  
72 Hartman J. 2006. Vetenskapligt tänkande, från kunskapsteori till metodteori. sid 244. 
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vikt på när de föreslår nya personer som de har någon relation till för urvalet. Snöbollsurvalet 

är främst lämpligt om det är särskilda nätverksmönster som är ämnet för den aktuella studien. 

Snöbollsurvalet brukar även kallas för nätverksurval, men snöbollsurvalet är ett mer generellt 

och mer täckande uttryck därför att personernas förslag om nya enheter för urvalet inte alltid 

baseras på nätverksrelationer.73 

Vi började med att ta kontakt med Situation Stockholm. Vi skickade e-post till olika personer 

inom denna organisation och frågade ifall de kunde hjälpa oss att hitta respondenter till vår 

undersökning. Vi fick en e-post tillbaka från dem där de meddelade att vårt ämne var känsligt 

och de kunde inte hjälpa oss. Vi tog sedan kontakt med en chef som jobbar på ett härbärge 

och bad henne att ta kontakt med före detta hemlösa för att se ifall det fanns något intresse 

från dem att ställa upp på intervju. Vi underrättade henne om vilka krav som låg till grund 

som våra respondenter skulle uppfylla. Kravet som vi hade var att det skulle vara före detta 

hemlösa. Chefen på härbärget hjälpte oss att hitta fem respondenter. Vidare frågade vi två 

respondenter om de kunde hjälpa oss att hitta fler före detta hemlösa som kunde tänka sig 

ställa upp i vår undersökning. Vi informerade även dem två om vilka krav som låg till grund 

för vår undersökning. De hjälpte oss att hitta tre respondenter till. Vårt urval består av ett 

nätverk av personer som har några anknytningar med varandra. De personer vi intervjuade 

bestod av sex män och två kvinnor. 

6.3	DATAINSAMLING	
Vår empiriska undersökning genomfördes med hjälp av personliga intervjuer. Innan varje 

intervju berättade vi lite kort för respondenterna vad intervjun skulle användas till, vårt syfte 

med undersökningen och varför vi just valde gruppen före detta hemlösa. Därefter fick 

intervjupersonerna välja plats och tid där de ville bli intervjuade, en del valde att komma till 

Högskolan då de inte hade besökt skolan tidigare. Andra mötte vi upp på ett café för att utföra 

intervjun. Vi intervjuade åtta personer och intervjuerna varade mellan 20-60 minuter. Vi har 

även efter genomförda intervjuer läst igenom materialet och om någonting inte varit riktigt 

klart för oss hade vi återigen kontaktat intervjupersonen för ett mer utförligt svar. 

Intervjuerna utförde vi enskilt, detta på grund av att visa respondenter enbart ville att en 

författare skulle vara närvarande vid intervjun. Medan bandspelaren var i igång förde vi 

anteckningar. Vi upplevde att det uppkom en behaglig närhet till intervjupersonen som kunde 

på så vis lättare öppna sig och berätta sin historia. En aktiv diskussion fördes och nya frågor 

                                                            
73 Grønmo S. 2006. Metoder i samhällsvetenskap. sid 107. 
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uppkom under intervjuns gång. Bandspelaren var för oss till stor hjälp, då det var lättare att 

därefter återberätta respondenternas berättelser på ett sanningsenligt och korrekt sätt. Banden 

som material blev till stor hjälp när det gällde analysering och transkribering, med denna hjälp 

kunde vi återvända till banden och lyssna på intervjun för att analysera sådant som vi från 

början inte förstod. Bandspelare under intervjun gjorde också att vi på ett lättare sätt kunde 

analysera kroppsspråk och ansiktsuttryck under intervjun. Exempelvis, på vissa känsliga 

frågor gällande bakgrunden till hemlöshet, kunde man tydligt se att vissa respondenter 

skruvade något extra på sig och man kunde tydligt se genom ansiktsuttryck att dessa frågor 

var extra jobbiga. 

6.4	ANALYS	OCH	TOLKNING	
För att gå vidare med datamaterialet måste materialet analyseras. Vi använde oss av analytisk 

induktion då vi väntade med att analysera tills efter insamlingen av alla data. Detta gjorde vi 

för att datainsamlandet skulle vara så teorineutralt som möjligt. Om man börjar analysera för 

tidigt kan detta förorsaka att tidiga idéer påverkar hur man intervjuar och observerar i alltför 

hög grad.74 Analysen består av två moment, första momentet är att minska datamaterialet 

genom kategorisering. Detta benämns oftast för att koda datamaterialet. För att underlätta 

kodningen började vi med att reducera, organisera och kategorisera materialet. Detta gjorde vi 

i två steg, där vi först började med att avläsa textmassan för att finna de mest intressanta i 

texterna och i det andra steget fann vi kategorier som var till hjälp för att tolka och förstå den 

företeelse vi avsåg undersöka.   

Det andra momentet handlar om själva tolkningen vilket innebär att vi lyfte fram det 

väsentliga i datamaterialet som överensstämmer med de vi avsåg undersöka. Analysen av 

kvalitativ data har vissa svagheter, bland annat att den kan ta mycket tid och att analyseringen 

av data kan i viss avseende vara svår. Transkriberingen av intervjuerna var väldigt 

tidskrävande men var ändå till stor hjälp när vi sedan skulle tolka intervjuerna och tematisera 

dem. 

7.	RESULTATREDOVISNING	
Vi har intervjuat sex män och två kvinnor. Ålderintervallen ligger mellan 24 till 67 år, denna 

ålder stämmer bra överens för gruppen hemlösa då medelåldern ligger på strax över 40 år.75 

De flesta intervjupersonerna var födda i Sverige förutom en man som var född i Finland och 

                                                            
74 Hartman J. 2006. Vetenskapligt tänkande, från kunskapsteori till metodteori. sid 286. 
75 SOU. 2000. Hemlösa i Sverige 1999 vilka är de och vilken hjälp får de?.  sid 7. 
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en kvinna i Norge. Tre intervjupersoner i undersökningen jobbade numera med 

missbrukarvård samt hemlösa. En av intervjupersonerna skulle inleda en behandling mot sitt 

missbruk och tre personer har boende men var fortfarande kvar i missbrukarkretsen. Och en 

var pensionär. 

Några av de intervjuade hade eget boende med förstahandskontrakt medan andra hade 

alternativa boende så som träningslägenheter eller bodde på behandlingshem. Samtliga 

respondenter uppfyllde våra krav vilket var att de hade ett boende, vi la inte tonvikten i om de 

fortfarande var alkohol eller drogfria utan kravet var endast att de hade ett boende. 

Intervjupersonerna har varit hemlösa olika lång tid, två av de intervjuade hade varit hemlösa 

mellan två till tio år. Återstående respondenter har från och till varit hemlösa mellan två till 

minst fyra års intervall. Vi har valt att inte presentera intervjupersonerna då vi ville skydda 

deras anonymitet därför har vi inte heller beskrivit under citaten om det var en kvinna eller 

man som uttryckte dessa. Vi har enbart benämnt våra respondenter från R1 till R8 

(Respondent 1 etc.) 

Resultatredovisningen är strukturerad efter fyra olika frågeområden; orsaker till hemlöshet, 

åtgärder för de hemlösa, före detta hemlösas upplevelse av insatserna och livet efter 

insatserna/hemlösheten. Samtliga är kopplade till våra frågeställningar; vilka åtgärder som har 

erbjudits för hemlösa, hur har före detta hemlösa upplevt de sociala myndigheternas insatser 

samt hur livet ser ut efter hemlöshetsperioden. De fyra olika frågeområden lyfter upp olika 

delar i respondenternas berättelse och som stärks av citat från intervjuerna i kursiv stil. 

7.1	ORSAKER	TILL	HEMLÖSHET	
 De vanligaste orsakerna till hemlöshet är en kombination av långvarigt missbrukande och 

kriminella handlingar. Bakgrunden till ett fortskridande missbruk kan bland annat vara på 

grund av dålig psykisk hälsa, en rad olika traumatiska händelser eller för att det tillhör 

personens subkultur. Vi kunde tydligt se att det fanns ett markant samband mellan missbruk 

och vräkning som senare ledde till bostadslöshet. För de flesta respondenterna var den 

bidragande orsaken till hemlöshet, missbruk.  

En respondent säger så här: 

Jag hade satt igång och knarkat ganska mycket. Och det blev så att jag kom efter med hyran. 
Pengarna gick till knark. Och jag kom efter tre månader eller något sånt där, jag kunde inte 
betala det. Därför blev jag vräkt. (R1) 

Men även om intervjupersonerna många gånger bidragit till att de hamnat under hemlöshet 

har även samhället en bidragande effekt till att situationen blev verklig. En del av 
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respondenterna antydde att i början av missbrukskarriären tog de kontakt med myndigheterna 

men blev då inte hörda. En av respondenterna säger istället att på grund av myndigheternas 

stämpling har personen haft svårt för att komma tillbaka till bostadsmarknaden och därför har 

stämplingen varit en bidragande effekt till både långvarig hemlöshet samt fortskridande 

missbrukande. Samma respondent påtalar att dennes självförtroende gick i botten och 

missbruket var det enda som kunde få personen att bortse från stämplingen för en stund. 

Han sade så här: 

Jag var missbrukare och sen hade jag fått ett sådant namn så jag…, jag var 
liksom inte värdig. Jag fick inte hyra någon lägenhet ingenting, jag var 
svartlistad överallt. Jag var inte värd någonting, mitt namn var inte värt 
någonting. Liksom jag hade levt ett sådant liv så att jag hade accepterat mig 
själv och jag var trångsynt, missbrukare, jag hade ett sådant fruktansvärt 
missbruk. Det ena ledde till det andra. (R5) 

7.1.1	LIKHETER	OCH	SKILLNADER	
Det som är tydlig bland respondenterna är att de själva anser om de inte börjat missbruka i 

tidig ålder skulle de aldrig hamnat i hemlöshet. Mycket beror på vad individen har varit med 

om för traumatiska händelser samt hur dessa individer har hanterat händelserna. Samtliga 

respondenter tog till alkohol/droger för att dämpa ångesten och glömma tillvaron.  

En skillnad som går att separera från intervjuperson till intervjuperson är att vissa anser att de 

själva bidragit till hemlöshet medan andra anser att det är på grund av samhällets stämpling 

som de fortsatt med ett hemlöst liv. Stämplingen från samhället utgjorde att respondenterna 

hade svårt för att komma tillbaka till bostadsmarknaden då hyresvärdarna förlorat förtroende 

för respondenterna. 

7.2	ÅTGÄRDER	FÖR	DE	HEMLÖSA	
Det finns många resurser för hemlösa till exempel frivilliga organisationer så som härbärgen 

där de hemlösa kan få en sovplats över natten, mat samt rena kläder.76 Andra resurser kommer 

från socialtjänsten som hjälper de hemlösa med bland annat ekonomiskt bistånd, 

träningslägenheter samt vårdbehandling.77  Kraven från socialtjänsten är ofta väldigt höga och 

kan resultera att hemlösa inte utnyttjar hjälpen som är till deras förfogande. Kraven på de 

hemlösa är bland annat att de ska vara alkohol- och drogfria under bestämda möten med 

socialtjänsten.  

                                                            
76 Nickasch, B. & Marnocha, Z. (2009). ” Healthcare experiences of the homeless.” Journal of the American Academy of Nurse Practitioners 

21: 39‐46. 
77 Ahlzèn, M. (2006). ”Socialtjänsten medverkar till hemlöshet.” Socionomen 3: 25‐29. 
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En respondent säger så här: 

Jag vet inte, dem ställer så mycket krav på en. Man måste gå in på behandlingshem och hålla 
sig nykter, det är inte alla som klarar det. Man är inte motiverad till det. (R6)  

När det gäller samhällets insatser för hemlösa kunde vi tydligt se i respondenternas utsagor att 

uppfattningen om insatserna skildes åt. En del sa att hjälpen finns men det gäller för den 

hjälpsökande att följa de olika kraven samhället sätter. Medan andra ansåg att de inte alls fick 

någon hjälp.  Uppfattningen angående hjälpen var i viss mån diffusa då några respondenter 

inte fått chansen att vara delaktiga i myndigheternas beslut. Missnöjet av hanteringen i 

respondenternas ärenden var bland vissa mycket stort medan andra påtalade att 

myndigheterna gjort allt de kunnat.  

Då uttryckte hon sig så här: 

Jag kom ju till LP verksamheten och dit fick jag komma och då var det ju tre 
personer som arbetade där som varit missbrukare själva. Och dem tog emot mig 
och jag fick ett förtroende, jag var där själv på förmiddagarna. Dom handlade 
mat åt mig, hjälpte mig att ansöka om vård. Ja, liksom jag fick vara där, det 
kändes rätt och så. Så att jag fick ett hopp… (R2) 

 

7.2.1	LIKHETER	OCH	SKILLNADER	
En respondent påtalar att han upplevt de höga kraven från myndigheterna. En annan påtalad 

likhet är att resurserna finns men de hemlösa är inte medvetna om vilken hjälp de har 

disposition till. Respondenterna påtalade även ett av myndigheterna krav som var att någon 

form av behandling måste genomgås innan fler resurser kan sättas in.  

Något som skiljer sig i respondenternas utsagor är antal resurser som tilldelats. Alla har fått 

hjälp mer eller mindre men upplevelsen av insatserna har skilt sig åt markant. Medan vissa 

har fått direkt hjälp har andra fått stå i kö under en längre period som resulterat i att de tappat 

förtroendet för myndigheterna. Detta har utgjort att respondenterna drog sig för att söka hjälp 

under viss tid från de sociala myndigheterna och detta har således bidragit till att missbruket 

fortskridit.  

7.3	FÖRE	DETTA	HEMLÖSAS	UPPLEVELSE	AV	INSATSERNA	
Motivation hos de hemlösa är avgörande för att insatserna skall ha en framgångsrik effekt på 

deras kommande livsförhållande utan alkohol- och droger. Om motivation inte finns hos de 

hemlösa resulterar detta i att syftet med insatserna förlorar sitt underlag. När hemlösa 

upplever motivationen får resurserna sin mening och kan då tillämpas på bästa möjliga sätt. 
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Men det handlar inte endast om motivation hos de hemlösa utan sociala myndigheter måste 

också inneha viljan och engagemanget till att förändra hemlösas livsförhållande. Ekonomin 

styr kvalitén på resurserna som är till förfogande för de hemlösa. 

En respondent uttrycker detta på följande sätt:  

Mindre och mindre blir rehabiliterade. Det blir tuffare och tuffare för missbrukare. Vi måste 
övertyga politiker till exempel att vi behöver ett beroendecenter. Nu har vi ett beroendecenter 
men dem har ju inga, platser som dem tar in. (R1) 

Bland respondenterna var upplevelsen av de sociala myndigheternas insatser väldigt olika. En 

del ansåg att de fick all hjälp de behövde medan andra var missnöjda med insatserna. Trots 

den långa väntetiden för den behövda hjälpen, påtalar många respondenter att utan insatserna 

från både frivilliga organisationer samt sociala myndigheter, hade de haft svårt att ta sig ur 

hemlösheten. För många respondenter var motivationen till förändring väldigt viktig och när 

de väl kunde övertyga de sociala myndigheterna fick de tillgång till lämpliga resurser.  

Han uttryckte sig på följande sätt: 

Om jag vill ha hjälp så måste jag inse det själv. Och vilja själv, annars… Det 
finns ingen läkare som kan hjälpa dig om man inte själv vill det. Utan det måste 
komma från en själv. Man måste ju ha en egen kraft för att göra det. Så det är 
egen vilja helt enkelt. Man måste känna först. Och det gör man väl inte när man 
kommer in på behandling. För att man blir ju i regel bara placerad på ett ställe. 
Och då är man inte motiverad själv. Så då får man sätta in själv och vara 
motiverad. Då tror jag att det ska funka. (R6) 

7.3.1	LIKHETER	OCH	SKILLNADER	
En likhet bland respondenterna var att alla fick disponera resurserna mer eller mindre. De fick 

hjälp med allt från ekonomiskt bistånd till boende med förstahandskontrakt.  En annan påtalad 

likhet var att ingen ville tillbaka till hemlösheten. En likhet bland de som fortfarande var kvar 

i missbrukarkretsen ansåg att myndigheterna borde förändra sin inställning angående 

behandling innan andra resurser sätt in så som hjälp med boende.          

Många respondenter påtalade att motivation till förändring måste existera för goda resultat. 

De goda resultaten bland hemlösa är eget boende, ett gott nätverk samt alkohol- och 

drogfrihet. En del av respondenterna har även upplevt de sociala myndigheternas brist på 

engagemang då de inte fått tillgång till resurserna så som behandling eller hjälp med boende. 

De respondenter som fortfarande var kvar i missbrukarkretsen hade en mer negativ upplevelse 

av myndigheternas insatser. Medan de som lämnat missbrukarkretsen bakom sig påtalade att 

den egna viljan är den främsta orsaken till att man kommer ifrån ett hemlöst liv. 
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7.4	LIVET	EFTER	INSATSERNA/HEMLÖSHETEN	
Beroende på ifall den hjälpsökande får behandling och senare blir alkohol- och drogfri leder 

detta oftast till ett eget boende samt ett bättre livsförhållande. Detta utgör även att den 

hjälpsökande får en sysselsättning, skapar nya sociala kontakter samt återupptar gamla 

kontakter innan hemlösheten påbörjade. Genom eget initiativ till förändring har livet efter 

insatserna påbörjat ett nytt kapitel i den hjälpsökandes liv. Det nya kapitel medför att några 

vill dela med sig utav sina erfarenheter och många söker sig därför till verksamheter så som 

frivilliga organisationer för att hjälpa andra hemlösa.  

En kvinnlig respondent berättade: 

Idag så jobbar ja i café. Nästan chef på ett café. Och så vill jag kanske jobba med… Jag tror 
på det att Gud kan förändra det som jag har gjort ont i mitt liv. Att jag kan vända det till 
något positivt att jag kan hjälpa andra. Det är det jag önskar då. (R8) 

Hälften av respondenterna lever idag under ordnade livsförhållande med eget boende, jobb 

och vardaglig sysselsättning. Tre respondenter har dock missbruket som en del av vardagen 

men försöker kämpa med inskrivning på behandling. En går under behandling idag och 

hoppas på att de kan bli alkohol- och drogfria. Somliga har tagit upp kontakten med sina nära 

och kära och andra står skrivna på arbetsförmedlingen och hoppas på ett framtida jobb. Fyra 

av respondenterna uttryckte att erfarenheterna av hemlösheten har gjort dem starkare, och 

hoppas att de aldrig behöver uppleva samma sak igen.  

En manlig respondent berättar: 

Jag är pensionär idag. När jag blev frälst betalade jag av mina skulder. Jag mår bra. Jag 
skulle hellre vilja dö än att gå tillbaka till ett hemlöst liv. (R5) 

7.4.1	LIKHETER	OCH	SKILLNADER	
Samtliga respondenter som är alkohol- och drogfria i vår undersökning har klarat sig bra ur 

hemlösheten och är idag väldigt nöjda med livet. De fyra som är alkohol- och drogfria har i 

dagsläget en sysselsättning och alla respondenter har ett boende. En annan markant likhet är 

att det inte vill tillbaka till livet som hemlös vilket under intervjuernas gång påtalades flitigt. 

Detta gäller samtliga respondenter i undersökningen men de som inte är alkohol- och drogfria 

känner sig dock inte riktigt redo för att lämna missbrukarkretsen helt. 

De fyra som inte är alkohol- och drogfria kämpar för att få ett boende med första 

handskontrakt. För tillfället har somliga av dem träningslägenheter eller är under behandling. 

Tre av respondenterna har valt att inte helt lämna missbrukarkretsen då de uppfyller en stor 

social funktion i deras liv. Detta är en påtalad skillnad från respondent till respondent.  
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8.	DISKUSSION	
Under följande avsnitt kommer vi diskutera resultatet utifrån teoretiska utgångspunkter och 

tidigare forskning. Vi kommer även ha med egna reflektioner angående hemlöshet utifrån vår 

förståelse. Vi resonerar vidare hur vi gick tillväga under metoddiskussionen och under 

teoridiskussionen kopplar vi teorin till hemlöshet.  

8.1	RESULTATDISKUSSION	
Respondenternas upplevelse av de sociala myndigheternas insatser för hemlösa är väldigt 

olika. Vissa menade att hjälpen finns och att myndigheterna gör allt i sin makt för att hjälpa 

individen om den själv vill medan andra upplevde att de inte alls fick någon hjälp, detta 

påvisades tydligt i vår empiri. Vi anser dock att hjälp finns men den är begränsad och på 

grund av den ekonomiska krisen i Sverige blir vård och omsorg lidande för hemlösa 

människor. En förändring i bostadspolitiken har även gjort att färre antal människor får 

tillgång till lägenheter då en ny reform bildats, där de flesta hyresrätter istället blivit 

bostadsrätter. Utslagna människor har på grund av dålig ekonomi eller tidigare anmärkning på 

misskötsel av lägenheter svårt att komma tillbaka till bostadsmarknaden.  Becker nämner i sin 

teori om avvikarkarriär; att personer som avviker blir stämplade av samhället och människors 

fördomar samt förutfattade meningar.78 På grund av misskötsel av lägenhet får den hemlöse 

svårt att komma tillbaka till bostadsmarknaden, den har blivit stämplad. Fem av 

respondenterna sade; har man en gång blivit vräkt och stämplats blir det svårt att vinna 

förtroende hos hyresvärdar igen och detta resulterar i dagsläget till att det blir svårare att få en 

lägenhet på nytt. Detta påvisas även av tidigare forskning. Maj- Stina Ahlzen antyder i sin 

undersökning att personer som en gång blivit vräkta från en bostad har ytterst små möjligheter 

att få en bostad med eget kontrakt.79  

Vad de utslagna människorna behöver, är stöd från de sociala myndigheterna och samhället. 

En hjälpande hand till att komma in i samhället igen och integrera sig till exempel i 

arbetsmarknaden kan underlätta enormt för dessa personer. De sociala myndigheterna måste 

öka sitt engagemang till att förändra hemlösas livsförhållande även om ekonomin många 

gånger blir till ett hinder för att kunna utföra detta. Väntetiden för att genomgå behandling är 

alldeles för lång och kan i många fall resultera i att den hjälpsökande tappar motivationen. 

Genom myndigheternas tro på respondenterna kunde de ta sig ur hemlösheten. 

Respondenterna uppskattade och värderade väldigt högt att de idag hade ett boende, ett gott 

                                                            
78 Becker H. 2006. Utanför Avvikandets Sociologi. sid 13. 
79 Ahlzèn, M. (2006). ”Socialtjänsten medverkar till hemlöshet.” Socionomen 3: 25‐29. 
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nätverk samt att de var drog och alkoholfria. Att ha en sysselsättning och känna sig ”normal” 

utgjorde även en stor del av rehabiliteringen enligt respondenterna.  

Vi anser att politikerna prioriterar fel gällande att skära ner på missbrukarvård och platser för 

behandling. Politikerna och bostadsföretag skjuter ifrån sig sitt ansvar och lämnar över det till 

frivilliga organisationer samt socialtjänsten. Även respondenterna har påtalat detta genom 

förklaringen att politikerna bollar den hjälpsökande från myndighet till myndighet. Becker 

skriver att en avvikares närhet för resten av befolkningen inte är åtråvärd, då den inte är 

medveten om de formella uppförandekoderna.80 Tre av respondenterna berättade att de 

upplevde att myndigheterna inte ville lyssna och ta sitt ansvar när de sökte hjälp. Utredningar 

och beslut drogs ut på tiden och respondenterna hamnade återigen i missbrukets dimmor. 

Återigen bildades en ond cirkel runt de hemlösa på grund av stämpling från samhället.   

Många med missbruksproblematik får avtjäna straff istället för att först bli behandlade. Detta 

kan enligt intervjupersonerna resultera i att ingen förändring i det avvikande beteende sker 

utan ett fortsatt mönster av nya kriminella handlingar samt intag av droger blir återigen 

vardagen för den hemlösa efter fängelsevistelsen. Detta måste återgärdas innan fler och fler 

människor dör. Vi anser att i dagens läge räcker det inte med tvångslagar som spärrar in 

människor under viss tid, allting handlar egentligen om godare samarbete mellan 

myndigheterna och mer uppmärksamhet riktat mot behandling innan andra åtgärder sätts in 

för den hjälpsökande. Knutagård och Swärd antyder att istället bör tonvikten läggas på att 

förebygga hemlöshet snarare än att behandla symtom.81 Vi anser dock att en missbrukare som 

inte fått behandling innan den får en lägenhet riskerar att inom kort bli vräkt återigen, därför 

bör tonvikten istället läggas på att förebygga symtomen.  

Men trots bristerna hos de sociala myndigheterna kunde vår undersökning visa att det även 

finns enorma brister hos den hjälpsökande. En utav respondenterna talade om att de många 

gånger utnyttjade systemen för att underlätta sitt livsförhållande utan att ha i avsikt till en 

faktisk förändring. Får de ingen hjälp från socialtjänsten förlitar de sig istället på de frivilliga 

organisationerna där ingen ställer höga krav. Dessa människor har för länge sedan tappat 

motivationen till en förändring, de har accepterat sin roll som missbrukare och hemlös och 

väljer att fortsätta leva så. Detta kopplar vi till en utav våra frågeställningar då vi ville belysa 

hur livet efter hemlösheten ser ut. Tre utav våra respondenter har ett boende men de har dock 

missbruket kvar i deras vardag. Knutagård och Marie Nordfeldt betonar också att om de 

                                                            
80 Becker H. 2006. Utanför Avvikandets Sociologi. sid 37. 
81 Knutagård, M. & Swärd, H. (2006). ”Hemlöshet – en kunskapsöversikt.”  Socionomen 5: 33‐39.  
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hemlösa hade viljan att ta emot hjälp hade de inte varit några problem, problemet ligger hos 

individen inte boende- eller vårdalternativ som erbjuds.82 Många utav intervjupersonerna 

upplever att hjälpen finns, men det gäller att själv ta för sig och vara motiverad. Trots detta 

finns det personer som väljer att inte ta emot någon hjälp alls från de sociala myndigheterna. 

Vår förförståelse var att respondenterna skulle ha en väldigt negativ bild av de sociala 

myndigheternas insatser men det visade sig vara tvärtom. Vi har nu i efterhand kunnat 

konstatera att de före detta hemlösa är någorlunda nöjda med insatserna, det handlar dock 

mest om hur stark viljan är hos den hemlöse till förändring. 

Syftet med denna studie var inte att lägga fokus på missbruksproblematiken men det visade 

sig att det var något vi inte kunde undvika då missbruk, psykisk ohälsa oftast kopplas till 

hemlöshet.  Knutagård och Swärd har visat att de funktionsnedsättningar eller 

tillkortkommande som hemlösa uppvisar vanligen beror på olika strategier för att klara av ett 

liv på gatan.83 Ofta betyder detta att psykiska sjukdomar och missbruk är en följd av ett liv i 

hemlöshet. Detta stämmer bra överens med socialstyrelsens rapport från 2000 då minst 70 

procent av de hemlösa har något missbruksproblem samt att ju längre tid personen varit 

hemlös desto mer ökar missbruksproblematiken och de psykiska problemen.84 Vi anser att det 

är omöjligt att behålla en normal livsstil i kombination med missbruksproblematik då detta 

resulterar i att det blir svårare att bevara ett arbete som i sin tur leder till ingen inkomst alls. 

Räkningarna kan inte betalas och personen i fråga blir då hemlös. De flesta intervjupersonerna 

hade påbörjat sin missbrukarkarriär redan i tidig ålder och fortsatte sedan i vuxenålder. Andra 

faktorer så som försämringar i Sveriges välfärdsystem, arbetslöshet och ökade 

boendekostnader gör att risken för hemlöshet ökar bland svaga grupper i samhället. Vi kan i 

efterhand se att hemlösheten är ett bostads-, integrations – och arbetsmarknadsproblem. 

Ahlzen påvisar att många unga människor idag saknar utbildning och står utanför både arbets- 

och bostadsmarknaden vilket resulterar i att de ligger i riskzonen för hemlöshet, då tillgången 

till droger är stort.85  

Intervjupersonerna påtalade ofta att under missbrukartiden ansträngde de sig inte för att få 

hjälp från de sociala myndigheterna eller så blev de besvikna på resurserna som tilldelades. 

Fokusen hos politikerna är att bygga fler bostäder för att förebygga hemlösheten men i vår 

undersökning kunde vi tydligt se att fokusen borde ligga på all slags vårdbehandling. Det 

                                                            
82Knutagård, M. & Nordfeldt, M. (2007). ”Natthärbärget som vandrande lösning”. Sociologisk Forskning 2007: 31‐51.                                     
83 Knutagård, M. & Swärd, H. (2006). ”Hemlöshet – en kunskapsöversikt.”  Socionomen 5: 33‐39.  
84 Socialstyrelsen, 2000, s. 7. 
85 Ahlzèn, M. (2006). ”Socialtjänsten medverkar till hemlöshet.” Socionomen 3: 25‐29. 
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handlar om att bryta de hemlösas livsstil och motivera dem genom samtal till en förbättrad 

livskvalitet. Motiverat samtal är en praktiskt grundad metod för att hjälpa klienten att se sina 

problem och påbörja en process att förändra sin situation. Målet med motiverande intervju är att 

stärka motivationen till förändring hos klienten. Detta görs genom att koncentrera sig på varför en 

förändring är nödvändig hos vårdtagaren på personligt plan.86 Allting handlar om att personen 

som söker hjälp ska själv vilja förändras och tro på förändring, när personen själv bestämt sig 

kommer detta gynna personen och samhället. Vi har genom vår undersökning kommit fram 

till att motiverat samtal har en stor betydelse för ett gott samarbete mellan den hemlöse och de 

sociala myndigheterna. Mer fokus borde ligga på att uppmana de hemlösa om förändring 

genom motiverade samtal. 

Enligt författaren Cullberg utvecklas hemlöshet på grund av en kris som påverkas av den 

livssituation personen befinner sig i. Många utav intervjupersonerna började missbruka i tidig 

ålder och de flesta nämnde att drogerna var någonting de hade gemensamt i ungdomsgruppen 

de tillhörde. Suzanne Zeger med flera har visat att personer mellan 18- 25 år har en högre risk 

att hamna i hemlöshet än äldre personer. Då unga personer oftast är långinkomsttagare samt 

att villkoren är sämre och de har oftast inget sparkapital.87 Tonårsperioden är en svår tid för 

många ungdomar då en anpassning till vuxenlivet sker och många nya förändringar tar plats. 

Separationen från familjen och hemmiljön kan påverka tonåren både positivt men också 

väldigt negativ beroende på vilken hemmiljö personen kommer ifrån. Cullberg skriver att 

familjens jämvikt bryts ner när traumatiska händelser uppkommer. Familjen blir då inte längre 

ett skyddsnät för individen och dess medlemmar försöker på ett desperat sätt hantera eller 

kompensera plågan som de upplever.88 Att i tidig ålder börja missbruka kan inleda en tuff 

missbrukarkarriär som kan sluta med hemlöshet, kriminalitet och många fängelsevistelser. För 

många hemlösa har livet bestått av många kriminella handlingar samt fängelsevistelser. En 

utav respondenterna blev hemlös vid 13 årsåldern då personen flydde från sin otrygga 

hemmiljö där fadern som erhållit vårdnaden efter skilsmässa från modern jämt var 

alkoholiserad. Personen fann en tryggare miljö bland missbrukare som tog hand om henne 

under tiden som hemlös.  

Enligt intervjupersonerna som varit med om traumatiska händelser bad de sällan om hjälp och 

under missbruket var de motvilliga till vård.  Ahlzen påvisar i sin undersökning att det inte är 

                                                            
86 Berglund, 2000, s. 70. 
87 Zerger, S. Strehlow, A. & Grundlapalli, A. (2008).”Homeless Young Adults and Behavioral Helth.” American Behavioral Scientist 51: 824‐

851. 
88 Cullberg J. 2006. Kris och utveckling.  sid 137. 



42 
 

enskilda händelser som lett till att en person blivit hemlös utan en kedja av händelser har varit 

den bidragande orsaken.89 Vi kan genom Cullbergs beskrivning av krisutveckling se 

anledningen till varför intervjupersonerna inte tagit emot hjälp innan. Detta kan vara på grund 

av att personen blivit fast i chockfasen och reaktionsfasen, vilket innebär att personen inte 

bearbetat den traumatiska händelsen och då inte är villig till hjälp från samhället. Den 

hemlöse kanske sökt hjälp tidigare men enbart uppmärksammats för sin 

missbruksproblematik, inte för eventuella andra bakomliggande faktorer till själva 

missbrukandet. Detta kan ha lett till att personen förlorat motivationen då den inte fått 

tillräckligt med gott bemötande samt behandling. Ahlzen visar tydligt i sin undersökning att 

hemlösa som sökt hjälp hos socialtjänsten upplevt bistånden som kränkande, vilket har 

medfört att de under en längre eller kortare period helt avstått från kontakten med 

socialtjänsten och därmed gått miste om bistånden som de haft rätt till.90 Detta ser vi som en 

brist inom de sociala myndigheterna då de inte uppmärksammar sina klienter i tid innan de 

hamnat i en hemlössituation. Då socialtjänsten fått skära ner på sina resurser inom många 

kommuner har bland annat uppföljning på klienter kommit att drabbas. Detta innebär att 

socialtjänsten inte kan arbeta efter sina principer som de förmedlar då ekonomin inte räcker 

till. Bodil Rasmusson nämner att budgeten kan vara ett hinder för att se vilken hjälp som 

skulle leda till bäst resultat. Rasmusson påstår att många billiga insatser som inte leder till 

något bra resultat blir på sikt dyrt för samhället.91  

Då vi även fick tillgång till att intervjua två före detta hemlösa kvinnor kunde vår 

undersökning visa att kvinnor i större grad än män levde ett mer riskfullt liv som hemlös. 

Våldtäkter, prostitution, trakassering samt missbruk tillhör vardagen för en del hemlösa 

kvinnor och leder till att dessa kvinnor bildar en negativ bild av sig själva. Bodil Rasmusson 

konstaterar i sin undersökning att hemlösheten för kvinnor för med sig skamkänslor samt 

bildar ett självförakt.92 De kvinnliga respondenterna i vår studie påtalade även att på grund av 

att socialtjänsten vet med sig riskerna för kvinnor som hemlösa får de oftast snabbare och 

direkt hjälp med att komma ifrån hemlöshetssituationen. Det ska påtalas att hemlöshet bland 

kvinnor ökat under de senare åren men risken för ett stort mörkertal finns, då kvinnor som i 

brist av bostad prostituerar sig för att kunna få en bostad eller betala hyran.  De flesta kvinnor 

har haft väldigt destruktiva förhållanden till män och har för det mesta varit beroende av män 

                                                            
89 Ahlzèn, M. (2006). ”Socialtjänsten medverkar till hemlöshet.” Socionomen 3: 25‐29. 
90 Ahlzèn, M. (2006). ”Socialtjänsten medverkar till hemlöshet.” Socionomen 3: 25‐29. 
91 Rasmusson, B. (2008). ”Hemlöshet ‐ ett klassiskt fattigdomsproblem.” Socionomen 7, s. 2‐9.  
92 Ibid, s. 2‐9.  



43 
 

för att kunna överleva. Hemlösa kvinnor flyttar ihop med missbrukande män och blir oftast 

utsatta för både psykiska och sexuella övergrepp. 

Men mörkertalet gäller inte bara kvinnor utan det gäller hemlösa generellt då många drar sig 

för att söka hjälp av myndigheterna för att slippa ha kontakt med dem och undvika krav på 

sig. Vi anser att mörkertalet nog är större än man kan tro och vi ställer oss frågan hur det 

kommer sig att folk drar sig undan det påtalade trygga välfärdsystemet som Sverige byggt 

upp? Är bristerna större än påtalat och hur skall en förändring ske då resurser som finns skärs 

ner? Vi tror att bristerna är många och skulle man kartlägga det verkliga antalet brister inom 

myndigheternas skulle många bli förvånade, även socialtjänsten. Ahlzen påtalar i sin 

undersökning att socialtjänsten medverkar till att hemlösheten fortskrider. Hon förespråkar att 

socialtjänsten borde öka sin förståelse angående hemlöshet för att förhindra att hemlösa 

personer fastnar i ett sådant livsförhållande.93 

Vi har under uppsatsens gång frågat oss själva vart humaniteten tagit vägen bland oss 

medborgare i Sverige? Är det så att avvikare faktiskt fyller en funktion som avvikare i 

samhället trots att människor förkastar och stämplar missbrukare och hemlösa. Är det så att 

människan måste stämpla någon grupp för att själva kunna lyfta upp sig i statusstegen. Vi 

antar att vid galor så som ”rädda barnen” skänker människor pengar, inte för att det egentligen 

är en självklarhet utan för att det ska kunna tillfredställa oss själva och stärka att ”jag är inte 

som dem”. Men vad hade hänt om det inte fanns avvikande grupper? Vi tror att stämpling 

alltid kommer finnas, då vi människor alltid skapar nya normer och värderingar där vissa 

grupper inte finner någon tillhörighet. Precis som Per Månsson beskriver i sin bok ”Båten i 

parken” föds vi människor som individer och kommer alltid trampa nya vägar och följa olika 

stigar.94 Ibland följer vi majoriteten och andra gånger trampar vi nya stigar som medföljer att 

andra individer följer med i den och bildar en grupp.  

8.2	TEORIDISKUSSION		
Inom varje samhälle finns det normer och regler som varje människa skall följa, när dessa inte 

lyds hamnar man utanför samhällsramarna. Med andra ord bestämmer samhället vilka som är 

och blir avvikare. Enligt stämplingsperspektivet avviker inte den hemlöse medvetet från 

samhällsnormerna utan personen lär sig att dess beteende inte är accepterat och stämplas 

därefter. Hemlöshet har genom tiderna ansetts som avvikande och fult utifrån våra värderingar 

och normer. Men om vi riktar uppmärksamheten på samhällets bidragande orsaker till 

                                                            
93 Ahlzèn, M. (2006). ”Socialtjänsten medverkar till hemlöshet.” Socionomen 3: 25‐29. 
94 Månson P. 2006. Båten i parken, introduktion till samhällsstudier. sid 18‐20. 
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hemlöshet kan vi då se att på grund av globalisering, förändringar i arbets-, och 

bostadsmarknaden hamnar många människor med risk att bli hemlösa. Vi anser att politikerna 

skär ner på vården som innebär att den hemlöse inte får chansen att ändra på sitt avvikande 

beteende oavsett om den vill eller ej.  

Becker skriver om avvikarkarriärmodellen som är snarlik stämplingsperspektivet. 

Avvikarmodellens första stadier är föräldrarnas stämpling vilket innebär att barn i tidig ålder 

uppmuntras till att de är bra fast handlingarna de utför är oacceptabla medan andra barn jämt 

får höra att de är dåliga. Detta stämmer bra överens med hur livet som hemlös för en utav vår 

respondent påbörjats. När individen kommer upp till nästa stadium och möter samhället blir 

den bekräftad som avvikare och blir återigen påmind om att den inte duger. Samhällets roll 

har en stor inverkan på individens avvikarkarriär, här stoppas karriären eller fortskrider 

beroende på samhällets ingripande och insatser för avbrytandet av det avvikande beteendet. I 

det tredje stadiet (sekundär avvikelse) är den hemlöse medveten om normerna som den 

avviker mot. En negativ självbild etableras och utvecklas till resurser för att skydda sig mot 

stämplingen. I nästa steg uppkommer ett bakslag för den hemlösa, den infinner sig då i 

avvikarspiralen. Detta stadium är en nedgång av den sekundära avvikelsen och här utsätts den 

hemlösa för negativa reaktioner från många olika håll. Den hemlöse har hamnat i en ond 

spiral som endast drar personen nedåt där självbilden blir allt mer nedskriven samt ännu mera 

stämpling tillkommer.95 

Goffman beskriver tre typer av stigman, personliga, kroppsliga samt tribala stambetingade 

stigman. Den första typen är fläckar på den personliga karaktären som visas genom till 

exempel underliga böjelser, psykiska rubbningar, homosexualitet, missbruk samt 

fängelsevistelser. För den hemlöse kan detta visas genom sittande på en parkbänk, utslagen 

och påverkad. Detta kopplar till samtliga av våra respondenter då de berättade att under tiden 

som hemlös befann de sig ofta på parkbänkar och påverkade. Dessa fläckar kan övriga 

medlemmar i samhället tydligt se då polisen oftast skjuvar undan hemlösa från parkerna. De 

kroppsliga stigman påvisas genom att den hemlöse oftast innehar en dålig hygien samt går 

ostabilt. Den tredje typen är tribala stambetingade stigman som innefattar ras, nation samt 

religion. De nämnda beteendena förknippas oftast med hemlöshet. Alla utav våra 

respondenter hade ett missbruksproblem under deras tid som hemlös. I dagsläget har alla 

någon form av boende men tre utav respondenterna har fortfarande missbruket som en del av 

vardagen. Ett hemlöst livsförhållande innebär att avvika från samhällets regler och normer. 

                                                            
95 Becker H. 2006. Utanför Avvikandets Sociologi. sid 13‐135. 
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Konsekvenser som oftast medför missbruksproblematik samt hemlöshet är bland annat 

psykiska rubbningar, arbetslöshet samt fängelsevistelser. För sex av respondenterna förde 

hemlösheten med sig att de avtjänat olika fängelsestraff under viss tid av hemlösheten. Vi kan 

utifrån Goffmans begrepp konstatera att hemlösa personer förfogar över ett stigma och 

avviker på ett oönskat sätt utifrån våra beräkningar.96  

Vi har genom de hemlösas berättelser kunnat se att vi människor hanterar kriser på många 

olika sätt. Att förlora sin bostad har för många utav intervjupersoner inneburit ett enormt 

trauma. Traumatiska upplevelser uppkommer genom oväntade händelser och kan ha medfört 

att hemlösa stannat i en chockfas och från början inte förstått vad som hänt. När den hemlöse 

så småningom förstått vad som hänt har den kommit till reaktionsfasen där personen 

missbrukar mer för att skjuta undan den traumatiska händelsen, bostadslösheten. Missbruket 

bidrar till en förskjutning av bearbetningsfasen och detta leder till att den hemlöse stannar 

kvar i chockfasen eller reaktionsfasen. Vi anser att många utav våra respondenter har påbörjat 

sin avvikarspiral på detta sätt. Något traumatiskt har uppstått, personen har dämpat ångesten 

med droger eller alkohol och genom detta har den inte kunnat gå vidare till bearbetningsfasen 

samt nyorienteringsfasen. Stämpling har kommit från alla olika håll (omgivningens samt 

samhället) och personen har infunnit sig i sin avvikarroll.97 

8.3	METODDISKUSSION	
Utifrån våra sammanställda frågeställningar kom vi framtill att kvalitativ metod var den bästa 

metoden för vår undersökning, då vi eftersträvade att få en djupare förståelse inom vårt 

ämnesområde. Av flera möjliga datainsamlingsmetoder i den kvalitativa ansatsen valde vi att 

utföra intervjuer då möjligheten är större att under personliga intervjuer kunna bearbeta 

oklarheter, precisera sig och ställa följdfrågor. Det är nästintill omöjligt att genom enkäter få 

ut hela upplevelsen, då vi under intervjuernas gång hade fördel av att kunna läsa av 

intervjupersonerna genom miner, kroppsspråk och gester. Detta är en stor fördel då vi ville 

åstadkomma helhetsbilden av hur respondenterna upplevde tiden som hemlös.  

Svårigheten med en kvalitativ forskningsintervju, och som man bör ha överseende med, är att 

under en forskningsintervju kan forskaren påverka den intervjuade med sin närvaro. Då 

kvalitativa forskare oftast vill komma aktörerna nära inpå livet ökar risken för ”going native”. 

Med detta menas att forskaren förlorar sin roll som forskare och så att säga förleds av 

                                                            
96 Goffman E. 2007. Stigma‐ den avvikandets roll och identitet. sid 14‐17. 
97 Cullberg J. 2006. Kris och utveckling.  sid 146. 
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deltagarnas synsätt.98 Men detta kan även hända undersökningspersonerna då de påverkas av 

forskaren genom dennes närvaro. Detta kan ha påverkat validiteten i vår undersökning då vi 

gav utrymme för fler frågor än planerat samt att vi omedvetet under vissa intervjuer ställt 

styrande frågor.  

Vi tog kontakt med intervjupersonerna via telefon och fick direkt väldigt positiva reaktioner 

på att vi ville undersöka deras tidigare livsförhållande. Några frågade varför vi fann intresse i 

ämnet, medan andra ville sätta igång med intervjun på direkten. Vi upplevde detta som 

mycket positivt då vi uppmärksammade att intervjupersonerna tyckte vår uppsats var väldigt 

intressant och roligt att ungdomar intresserar sig för gruppen hemlösa. Denna positiva 

inställning till att bli intervjuade kunde dels bero på att några jobbade med hemlösa idag och 

ville framföra sina åsikter angående vårdutvecklingen för missbrukare. Andra tyckte bara att 

det var spännande och något nytt.  

I vår undersökning var snöbollsurvalet den självklara metoden för att få ihop tillräckligt med 

respondenter. Vi började med att ta kontakt med frivilliga organisationer som hänvisade oss 

till några personer som eventuellt kunde ställa upp på en intervju. Efter det tog vi kontakt med 

respondenterna och bokade upp en tid. Intervjupersonerna hänvisade oss vidare till bekanta 

till dem som kunde vara med i undersökningen. På detta sätt kunde vi samla ihop åtta 

personer varav sex utav dem var män och två var kvinnor. Antalet deltagare utgjorde ingen 

större positiv del för generaliserbarheten då det endast var åtta personer som deltog. Om vi 

istället hade utfört en enkät kunde generaliserbarheten mätas på ett mer valid sätt. Nu i 

efterhand när vi kritiskt granskat vårt tillvägagångssätt inser vi att en mer jämlikhet bland 

deltagarna i undersökningen kunde ha gett oss en bättre bild av skillnaden mellan män och 

kvinnors upplevelse av hemlöshet. Detta kunde även ha utvecklats till en utav 

frågeställningarna.  

9.	EGNA	REFLEKTIONER		
I detta avsnitt kommer vi diskutera utifrån våra egna reflektioner angående uppsatsen. Vi 

kommer nämna självkritik men även vad vi skulle vilja se inom framtida forskning i vårt 

studieämne. 

9.1	FRAMTIDA	FORSKNING	
Då vi inte inriktat oss på en specifik grupp anser vi att i framtiden hade det varit väldigt 

intressant att fortsätta forskningen inom gruppen kvinnor och hemlöshet. Hur är det att vara 
                                                            
98 Byman A. 2006. Samhällsvetenskapliga metoder. sid 116. 
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kvinna och hemlös? Mycket lite forskning har riktat sig mot kvinnors upplevelse något vi 

anser är väldigt tråkigt då den flesta forskningen inriktat sig på män. Forskning har visat att 

kvinnor lättare får tag i platser att spendera natten men har dock svårare att undkomma 

följdproblem så som prostitution, våldtäkter och misshandel. Vi skulle vilja i framtiden se att 

fler forskare fördjupare sig i detta ämnesområde och även vi själva skulle tänka oss att forska 

vidare om kvinnors upplevelse av hemlöshet. Vi skulle dock lägga fokusen på hur kvinnor blir 

stämplade och vilka skam-, och skuldkänslor som medföljer kvinnan.  

Mycket forskning har gjorts inom ämnesområdet hemlöshet men vi anser dock att mer bör 

göras då det är ett samhällsproblem som blivit värre. Fler och fler människor i Sverige blir 

hemlösa idag och för att förhindra att ännu fler hamnar i den situationen bör man 

uppmärksamma detta mycket mer.  

9.2	SJÄLVKRITIK	
Under uppsatsens gång har vi upptäckt brister som vi själva gjort utifrån urval då 

avgränsningen inte utgjorde en balans mellan respondenternas kön. Vi skulle istället ha valt 

en mer jämfördelning mellan könen, som i sin tur hade underlättat vid analysen av resultatet 

med hjälp av den hermeneutiska spiralen då vi kunnat göra en jämförelse mellan 

respondenternas utsagor utifrån könen.  

En annan kritik riktat mot oss är att vi skulle ha varit mer strikta under intervjuns gång. 

Respondenterna ville gärna berätta lite mer än vi begärde samt som de ibland hade en tendens 

att inte besvara på intervjufrågan. Detta bidrog till att vissa intervjuer inte gav så mycket som 

vi förväntat oss. En annan anmärkning är att vi tidigt i studien skulle ha påbörjat kontakten 

med respondenter eller olika organisationer som arbetar med hemlösa.  

Vi är nöjda med vårt arbete i övrigt men om det hade funnits mer tid till fördjupning av ämnet 

samt fler intervjuer kunde detta ha ökat validiteten i undersökningen. Något vi anser är väldigt 

tråkigt, är tidspressen då detta ämne väcker många nya frågeställningar och många nya 

perspektiv.  
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BILAGA 1 - INTERVJUMANUAL 

Bakgrund/Tillbakablick 

 Ålder? 

 Hur skulle du definiera begreppet hemlös? 

 Vad innebär hemlöshet för dig? 

 Vad var orsaken, vad bidrog till att du blev hemlös? 

 Skulle du kunnat ha förhindrat din hemlöshet, i så fall på vilket sätt? 

 Hur länge pågick din hemlöshet? 

 När kom vändpunkten för dig, vad fick dig att ändra din levnadsstandard? 

 Vad gjorde du för att dra dig ur hemlösheten? 

 Finns det andra faktorer som bidragit till att du inte längre är hemlös? 

 Fanns det personer runtomkring dig som hjälpte dig ur hemlösheten? Vilka, och på 

vilket sätt? 

Hjälpen/insatser 

 Under din tid som hemlös, hade du någon kontakt med några sociala myndigheter? 

 Om du varit i kontakt med några myndigheter, vilka var dessa? 

 Vilken slags kontakt hade ni, och hur ofta? 

 Har myndigheterna bidragit till att du kommit ur hemlösheten? 

 Vad fick du för hjälp av dem sociala myndigheterna? 

 På ett ungefär, när blev resurserna insatta från de sociala myndigheterna? 

 Har du någon kontakt med dem sociala myndigheterna idag då du har ett boende? 

Nutid/Framtid 

 Hur upplever du myndigheternas insatser? 

 Har du någon åsikt om hemlösas situation har ändrats sedan du blev hemlös? T ex, 

finns det fler resurser idag än när du var hemlös? 

 På vilket sätt kan resurserna förbättras? 

 Vad sysselsätter du dig med idag? 

 Hur ser en typisk dag ut för dig i dagsläget? 
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BILAGA	2	–	MISSIVBREV	
 

MISSIVBREV 

Riktad till berörda respondenter för intervjuer under april 2009 

Hej! 

Våra namn är Lorenny Abréu och Amela Hodzic och vi läser 
Beteendevetenskapliga programmet och Välfärdsprogrammet vid Mälardalens 
Högskola. Vi skriver just nu vårt examensarbete i sociologi som handlar om: 
”Hemlöshet – en studie om missbruk och stämpling”. Vi är nu efter att samla in 
material som utgör grunden för vår uppsats därför tar vi kontakt med er som vill 
delta i en intervju för att därefter boka upp tid och plats som känns behagligt för 
er.  

Syftet med vår studie är att få en djupare förståelse för hur hemlösa upplevt de 
sociala myndigheternas insatser, vilka åtgärder som erbjudits de hemlösa, vilka 
bakomliggande faktorer som finns till hemlöshet samt hur livet ser ut efter 
hemlösheten. För att kunna få en ökad kunskap inom detta område har vi tagit 
hjälp av kvalitativa intervjuer som metod, detta innebär att vi kommer intervjua 
er om er upplevelse angående de sociala myndigheternas insatser. Vi kommer 
under intervjuns gång föra anteckningar och spela in samtalet med hjälp av en 
bandspelare. Vi spelar in samtalet för att underlätta tolkningen av intervjun och 
efter den färdigställda tolkningen kommer banden samt anteckningar förstöras. 
Intervjun beräknas hålla på mellan 20 minuter till max en timme.  

Medverkan i intervjun är av fri vilja och ni kan när som helst avbryta er 
medverkande. Uppgifterna ni lämnar till oss kommer behandlas konfidentiellt 
och ingenting kommer kopplas till era utsagor. Uppgifterna kommer endast 
användas i uppsatssyfte.  

Vi vill slutligen tacka er för ert deltagande! 

Studenter:             Lorenny Abreu       Handledare: Mohammadrafi Mahmoodian 
                             Amela Hodzic 
Mobilnummer:     070- 731 14 78  

           073- 708 36 00 
E-post address:     lau06001@student.mdh.se  

           ahc06001@student.mdh.se  


