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SAMMANFATTNING  
 
Syftet med studien är att beskriva vilka insatser samhället sätter in för de hemlösa samt hur 
dessa individer upplever dessa insatser. Vi ville även ta reda på vilka skillnader det finns 
mellan hemlösa kvinnor respektive män, intressant är även hur livet ser ut efter hemlösheten. 
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning där studien består utav fyra halvstrukturerade 
intervjuer gjorda med människor som tidigare varit hemlösa. 
Resultatet visar att det finns hjälp att få ifrån samhället om man vill ta emot den. Ofta vill 
hemlösa inte motta hjälp, då de inte vill ha något med myndigheter att göra. Vidare får läsaren 
i denna studie ta del av stämpling och stämplingsperspektivet, stigma, kriser och inte minst 
motivationen och dess betydelse för hemlösa. Det ges även en historisk tillbakablick på 
hemlöshetsproblematiken och vi visar även på hur forskning kring området sett ut sen tidigare 
samt vad forskningarnas resultat visar på. 
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INLEDNING 
 
Hur kan det vara så att det finns människor som är hemlösa, som sover på gatan, i landet med 
högst skatter och störst offentlig sektor i världen? I Sverige har politikerna byggt upp en 
välfärdsstat för att ingen ska behöva fara illa och ändå finns det en hög andel hemlösa i 
Sverige. Hemlöshet beror ofta på olika problem och några enkla lösningar finns inte. 
Människor som drabbats av hemlöshet har alla olika bakgrund. Hemlösa människor kan 
egentligen inte klumpas ihop till en grupp, utan de har precis som alla människor olika behov, 
problem och förutsättningar (SOU, 2000:14). Ett brett utbud av metoder och insatser behövs 
för att möta alla behov som finns hos de hemlösa. En del hemlösa har under längre tid varit i 
kontakt med offentliga myndigheter och har gradvis genom åren tappat förtroendet för dessa. 
Frivilligorganisationer och övriga delar av det civila samhället kan här spela en viktig roll.  
  
Under senare delen av 1990-talet har hemlöshet som socialt problem samt hemlösas villkor 
och livssituation fått allt större uppmärksamhet. Allmänhetens uppfattning om hemlösa 
formas av det egna mötet med dessa människor, även media påverkar vår uppfattning om 
denna grupp. Man kan uppleva hemlösa som förvirrade och psykiskt störda med grava 
missbruksproblem, och ofta förstärks denna bild av massmedia i form av reportage mm (SOU, 
2001). 
 
År 1999 fanns det 8440 hemlösa i Sverige, enligt Socialstyrelsens kartläggningar (SOU, 
2000). Somliga bor på gatan eller i portar medan andra bor på institutioner, typ härbärgen. 
I denna uppsats studeras vilka insatser som samhället sätter in för de hemlösa samt hur man 
uppfattar dessa insatser. Intressant är även hur man har upplevt tiden som hemlös. Många av 
de människor som lever i hemlöshet missbrukar alkohol och/eller droger, men i denna studie 
är inte syftet att fokusera på missbruksproblematiken. Utan vi vill undersöka hur man 
upplever de insatser som sätts in för att motverka hemlöshet. 
 
Detta område är intressant att studera ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv då vi som 
behandlare kommer att träffa missbrukare som varit eller är just hemlösa. Genom denna 
studie hoppas vi nå en djupare förståelse av hur människor upplever hemlöshet samt få ökad 
kunskap om vilka insatser som samhället sätter in för dessa människor.  
 
BAKGRUND 
 
En historisk tillbakablick 
Man har inte alltid tänkt på samma sätt omkring de hemlösa som vi gör i dagens samhälle. 
Historikern John R. Gillis visar i sin bok A World of Their Own Making att man förr har haft 
en mer osentimental och inte lika känslomässig syn på hemmet och dess betydelse som vi har 
idag. Idag är avståndet mellan de som har och de som saknar ett hem stort. Ju mer 
känslomässiga föreställningar vi lagt i begreppet ”hem”, desto tydligare har de som saknar ett 
hem blivit i vår föreställningsvärld (Runquist, 2000). 
 
Under 1200-och 1300-talet var det till stor del den katolska kyrkan som förmedlade hjälp till 
de fattiga. De fattiga var behövliga, då dessa var kyrkans viktigaste moraliska och religiösa 
drivkrafter. Under 1500-talet i samband med reformationen intogs en hårdare attityd gentemot 
lösdriveri och tiggeri. Denna hårda attityd ledde till att problemet med tiggare och lösdrivare 
var stor under 1500-talet. I början av 1600-talet och fram till mitten av 1700-talet gjordes 
ansträngningar för att försöka hämma lösdriveriet så att man kunde ersätta allmosegivande 
och tiggande med ett mera betryggande försörjningssätt. 1763 blev socknarna skyldiga att ta 
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ansvar för sina fattiga. Inte förrän 1862 skildes fattigvården från kyrkan och blev en 
kommunal angelägenhet. Under 1800-talet skärptes successivt samhällets syn på tiggeri och 
lösdriveri. 1885 infördes en lag angående lösdrivares behandling. Lagen sade att människor 
som sysslolöst driver omkring från en ort till en annan utan medel för sitt uppehälle, kunde 
anhållas och få en varning. Om varningen inte togs på allvar och lösdriveriet fortsatte 
riskerade vederbörande att dömas till tvångsarbete i upp till tre år. Lösdriverilagen upphörde 
inte förrän 1965. Under 1900-talets decennier lade Sverige grunden till en modern 
socialpolitik. Först nu var inte den hjälpbehövande längre ett objekt, utan betraktades som en 
individ med grundläggande mänskliga rättigheter (Runquist, 2000).        
 
Från mitten av 1970- talet till mitten av 1980- talet var det ovanligt med hemlöshet i Sverige. 
Därefter har de hemlösa och uteliggarna blivit en allt vanligare del i stadsbilden. Vid ett 
tillfälle i början på 1990- talet fanns närmare 10 000 hemlösa. Av de hemlösa räknades var 
tionde som uteliggare. Men många fler drabbas någon gång under ett år av hemlöshet. De 
hemlösa var ungefär lika många år 1993 som år 1999, och även andelen uteliggare var 
oförändrad på dessa år. Tre av fyra hemlösa har missbruksproblem. Såväl hemlösa 
missbrukare som hemlösa med psykiska funktionshinder har blivit flera under 1990- talet. 
Samtidigt tycks andelen kvinnor blivit större (Fölster & Säfsbäck, 1999).  
 
De flesta undersökningar om hemlöshet syftar till att räkna eller beskriva hemlösa individer, 
oftast har de kontakt med socialtjänsten eller med frivilliga organisationer. Många gånger 
hamnar missbruksproblem och/eller psykiska problem hos undersökningspersonerna i 
förgrunden och tolkas ofta som orsak till hemlöshet (Löfstrand, 2003). 
 
Internationella sammankopplingar  
Internationella jämförelser av antalet hemlösa är osäkra. Den mest seriösa sammanställningen 
av statistik från olika länder görs av European Federation of National Organisations Working 
with the Homeless (FEANTSA), de hemlösas internationella organisation. Beräkningar 
baserad på denna statistik visar att hemlösheten inte är låg i Sverige, utan ligger på en vanlig 
europeisk nivå. I några länder i Europa har hemlösheten dessutom, till skillnad från i Sverige, 
minskat under 1990- talet (Fölster & Säfsbäck, 1999).  
 
Hösten 2003 har FEANTSA gett ut en rapport där man har undersökt rätten till boende i 
Europeiska länder. Det man har kommit fram till är att länder såsom Nederländerna, Belgien, 
Sverige, Finland, Grekland, Portugal och Spanien har lagt till i sin konstitution rätt till 
boende. Portugal, Danmark och Sverige garanterar boende för de mest utsatta grupperna. 
Sverige garanterar denna rätt för gamla, politiska flyktingar och människor som lider av 
någon sjukdom. I Danmark är kommuner skyldiga att tillgodose en tillräcklig mängd av 
boende för de mest behövande sociala grupperna (de gamla, funktionshindrade och hemlösa). 
Alltså, kommunen är skyldig att se till att dessa människor i dessa grupper kan få ett boende. 
Denna skyldighet kan uppfyllas bl.a. genom att få en plats i ett härbärge (FEANTSA, 2003). 
 
Nästa grupp av länder (Frankrike, Tyskland, Grekland, Nederländerna, Belgien, 
Storbritannien, Irland, Danmark och Finland) garanterar inte boende, men en boendepolicy 
har etablerats för att vägleda statliga initiativ i detta område. Med detta menas att man har 
vissa riktlinjer (”goda råd”) för hur man ska hantera hemlöshet. 1989 införde Frankrike rätt 
till boende som en grundläggande rättighet och 1990 vidtogs åtgärder för att främja tillgången 
till boende för de mest missgynnade personerna. I Belgien och Nederländerna måste staten 
göra sitt yttersta för att tillgodose boende, men de behöver inte uppvisa resultat. Man måste 
göra det man kan för att se till att personen får ett boende, men man behöver inte garantera 
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det. Spanien har vidtagit åtgärder mot vräkning, men det finns ingen skyldighet att husera (att 
se till att människor har någonstans att bo) alla de som är i behov av boende inom en 
specificerad period. Grekland, Spanien, Nederländerna och Belgien har inga speciella lagar 
för att genomföra rätten till boende, även om rätten finns med i konstitutionen.  
 
Irland har gjort verkliga framsteg för tillgång till boende och kvalitén på boende de senaste 
åren, pga. en boendepolicy med subventioner för låginkomsthushåll. I England, försäkran att 
alla familjer har ett bra boende är ett uppsatt mål för regeringen, men varken lagar eller 
konstitutionen erkänner rätten till boende. Den sista gruppen består av Italien och Österrike, 
där rätten till boende inte är erkänd av konstitutionen, genom lagstiftning eller någon annan 
koordinerad policy i detta ämne (FEANTSA, 2003). 
    
Riksdagens behandling av hemlöshet under 1990-talet 
Under perioden 1990-1995 föreslogs att det skulle skapas särskilda boendeformer för 
bostadslösa missbrukare samt för psykiatrins patienter, då många som är bostadslösa tidigare 
har varit klienter inom psykiatrin och vårdplatserna under denna tidsperiod drastiskt minskat. 
Det framkom även att det fanns ett behov av att genomföra en analys om bostadsbehovet hos 
unga bostadslösa. Åtgärder skulle vidtas i form av att skapa små, billiga bostäder samt 
natthärbärgen för de akut bostadslösa ungdomarna (SOU, 2000). Under denna tidsperiod 
påpekades även att behovet av forskning om bl a orsakerna till hemlöshet och varför antalet 
hemlösa ökade, var nödvändig. I avvaktan på en lösning på dessa frågor, ville man sätta in 
ytterligare resurser till åtgärder för de hemlösa, i första hand i Malmö, Göteborg och 
Stockholm (SOU, 2000). Kommittén för hemlösa uppmanar kommuner och bostadsföretag att 
försöka tillgodose människors bostadsbehov genom förstahandskontrakt. De anser att det 
finns skäl för socialnämnderna att aktivt verka för att andrahandsuthyrning reduceras så att en 
s.k. sekundär bostadsmarknad inte blir permanent (SOU, 2001).   
 
1999 gavs det ut enkäter för att se efter vilka problem de hemlösa har och som ”medför behov 
av behandling eller omvårdnad”. Resultaten visade på: kroppsliga problem, psykiska problem, 
missbruksproblem, inget av nämnda problem samt vet ej. Det var i denna turordning som 
svaren gavs. (SOU, 2000). I socialstyrelsens rapport (2000) redovisas också resultat av en 
intervjuundersökning som genomförts i sju kommuner runt om i landet. Syftet med 
undersökningen var att få fördjupad kunskap om hur socialtjänsten uppfattar 
hemlöshetsproblemet och hur man utifrån denna uppfattning arbetar för att lösa det. Man vill 
även belysa hur andra aktörer (frivilligorganisationer, politiker, bostadsföretag, psykiatri, 
frivård) ser på problemet med hemlöshet.  
 
Olika definitioner av begreppen hemlös och bostadslös 
Sahlin (enl. Löfstrand, 2003) har visat att det finns ett samband mellan hur begreppet 
”hemlöshet” definieras, föreställningar om hemlöshetens orsaker, på vilket sätt som en 
undersökning genomförs och de åtgärder som förespråkas för att minska hemlösheten. Det 
finns många olika definitioner på vad begreppet hemlös innebär. Kommittén för de hemlösa 
definierar hemlöshet på följande sätt: En hemlös människa är en person som saknar tillgång 
till egen bostad och vars livsvillkor är sådana att han eller hon inte heller kan erhålla en 
reguljär bostad (SOU, 2001, sid. 29). Man utgår alltså ifrån att personen är utestängd från den 
reguljära bostadsmarknaden. 
 
Det är skillnad på att vara hemlös och bostadslös. Bostadsförmedlingsutredningen menar att 
bostadslösa är personer som saknar egen direktförhyrd lägenhet eller lägenhet som innehas 
med bostadsrätt eller liknande. Andra definitioner på detta begrepp har t.ex. Malmö kommun 
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som menar att bostadslösa är personer som ofrivilligt saknar egen bostad och som själva 
upplever detta som ett problem och som sökt hjälp för problemet hos socialtjänsten. 
Forskaren Maj-Britt Hanström (enl. SOU, 2001) anser att en bostadslös är en individ som inte 
har ägande-, bostads- eller besittningsrätt till bostaden, utan har andrahandskontrakt eller är 
inneboende, eller saknar tak över huvudet.  
 
I denna uppsats kommer vi att utgå ifrån att en hemlös människa är en person som saknar 
tillgång till egen bostad och vars livsvillkor är sådana att han eller hon inte kan erhålla en 
reguljär bostad. Även uteliggare räknas in i den grupp vi ämnar undersöka.  
 
Orsaken till hemlöshet 
Hemlöshet beror ofta på olika orsaker. Frågan varför människor blir hemlösa diskuteras av 
Swärd (1998) där han menar att under de senaste 20 åren har framför allt två typer av 
förklaringar till hemlöshet förekommit. Dessa förklaringar är individinriktade och 
strukturinriktade. Den individinriktade förklaringen hävdar att personliga förhållanden ligger 
bakom hemlösheten. Enligt detta synsätt klarar vissa människor inte av att bo i egna 
lägenheter pga. personliga svagheter, psykisk sjukdom, relationsproblem (familj, släktingar 
och grannar), störande beteende, missbruksproblem osv. Människor som ser de hemlösa som 
oskyldiga offer för psykisk sjukdom, besvärliga barndomsförhållanden och anstaltsskador 
förespråkar denna förklaringsmodell.   
 
Författaren menar vidare att andra har lagt större vikt vid individernas eget ansvar och påstått 
att de hemlösa själva valt sin hemlöshet eller den livsstil som har förorsakat hemlösheten. 
Swärd menar att enligt den andra förklaringsmodellen orsakas hemlöshet av strukturella 
faktorer och har ett nära samband med hur samhällets resurser organiseras och fördelas. 
Välfärdssamhällets kris med hög arbetslöshet, ökad fattigdom, ekonomiska åtstramningar, 
neddragningar inom socialpolitiken, ett ökat antal människor som lever på välfärdens 
marginaler eller under fattigdomsstrecket, ökad utslagning och avinstitutionaliseringen har 
framhållits som tänkbara orsaker. 
 
Det perspektiv som koncentrerar sig på hemlösas beteende, egenskaper och hälsoproblem 
förespråkar oftast vård och behandling. Det perspektiv som utgår från dynamiken inom och 
samverkan mellan myndigheter och organisationer förespråkar ofta organisatoriska och 
strukturella förändringar för att motverka problemet med hemlöshet (Löfstrand, 2003).  
 
För att förstå problemet med hemlöshet krävs tydliga begrepp och kategorier. Det 
förekommer olika uppfattningar om vilka som ska anses som hemlösa, och dessa 
uppfattningar förändras över tid. De flesta är i dag överens om att det finns olika orsaker till 
hemlöshet. Det kan röra sig om individuella, ekonomiska och sociala problem hos den 
hemlösa, men även om tillgången på bostäder som människor med dålig ekonomi har råd att 
hyra, och där man trots sociala problem blir accepterad som hyresgäst. Bland de hemlösa 
finns bl.a. stora barnfamiljer med annan etnisk bakgrund, vräkningshotade personer och 
psykiskt sjuka missbrukare med behov av omfattande, sammansatt stöd och boende. Även om 
hemlöshet främst är ett storstadsproblem har även småkommuner problem med hemlöshet 
(SOU, 2005:88).  
 
I dag ställer hyresvärdarna höga krav på sina hyresgäster. Arbetslöshetsersättning, 
socialbidrag, sjukpenning är några av inkomstformer som inte godkänns som intäkter av vissa 
fastighetsägare. Det är inte ovanligt att hyresvärdar kräver höga årsinkomster för att 
människor ens ska få anmäla sitt intresse för en lägenhet. Det gäller inte bara att få en bostad 
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utan också att behålla den man har (SOU, 2005:88). Under de tre första kvartalen 2004 visade 
Kronofogdemyndighetens statistik att det verkställdes totalt över 3 021 vräkningar i landet, 
vilket dock är cirka 200 färre än år 2003 vid samma tid. Under senare år har man även 
uppmärksammat grupper med en osäker situation på bostadsmarknaden. Dessa grupper är 
barnfamiljer som bor på mycket ostadiga villkor, trångbodda och personer utan egna kontrakt. 
Över hälften av de kommuner som har avtal med Integrationsverket har man upptäckt 
problem med att få fram bostäder till flyktinghushåll, som ofta behöver stora hyreslägenheter 
(Socialstyrelsen, 2005). 
 
Vilka är de hemlösa? 
Fölsters och Säfsbäcks kartläggning (1999) visade på att större delen av de hemlösa är män, 
var femte hemlös är kvinna, en fjärdedel av de hemlösa är utrikes födda samt att var tionde 
hemlös är född i Finland. De utomnordiska hemlösa är yngre än övriga hemlösa. De hemlösas 
medelålder är 39 år. Ungefär 1 000 är högst 25 år och i denna grupp är antalet kvinnor särskilt 
stor. Det finns 170 hemlösa som är minst 65 år. De flesta, mer än hälften, av hemlösa 
människor i Sverige lever på socialbidrag, en fjärdedel har pension eller sjukbidrag. Inte mer 
än 3 procent har lön från någon sysselsättning. Var tredje hemlös har barn under 18 år. Bland 
kvinnorna har hälften av föräldrarna vårdnaden och bland männen endast en sjundedel. Men 
eftersom endast 36 barn under 18 år rapporterats som hemlösa, kan man konstatera att barnen 
sällan bor ihop med den hemlöse föräldern, utan befinner sig i familjehem eller är 
tvångsomhändertagna.  
 
Enligt Socialstyrelsens rapport (2000) har det tillkommit 40 procent nyblivna hemlösa under 
år 2000. En femtedel har varit hemlösa minst fyra år och de som har varit hemlösa minst tio år 
är ca 500 personer. Man har konstaterat att de allra flesta hemlösa har missbruksproblem. 
Hälften av de hemlösa har psykiska problem och en fjärdedel har både psykiska problem och 
missbruksproblem. Kvinnorna har oftare psykiska problem och männen oftare 
missbruksproblem. Närmare en femtedel av de hemlösa har somatiska problem. Detta är vad 
de som ingick i undersökningen känner till att de behöver vård för. Andelen hemlösa med 
missbruksproblem och psykiska problem ökar ju längre hemlöshetsperioden varit. Om det 
beror på att de med det allvarligaste missbruket har svårare att ta sig ur hemlöshet eller om 
hemlösheten förvärrar problemen går inte att framföra. Sannolikt är båda förklaringarna 
tänkbara. Vidare står det i rapporten att de hemlösa har i genomsnitt fått ungefär tre 
hjälpinsatser var under de senaste 12 månaderna för sina problem. 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.  
 
Hemlöshet bland kvinnor och män  
Även om hemlösheten bland kvinnor har ökat från 17 % 1993 till 21 % 1999 är andelen 
hemlösa kvinnor mycket mindre än andelen hemlösa män. För att man ska kunna förstå varför 
hemlösheten är mindre bland kvinnor har Socialstyrelsen (1999) frågat kommuner, landsting, 
kriminalvård, behandlingshem och frivilliga organisationer om vilka hemlösa de känt till och 
med hjälp av dessa svar har man fått fram tre olika faktorer som kan tänkas förklara detta. 
Den första faktorn är att fenomenen som är associerade med hemlöshet oftare förekommer 
bland män än bland kvinnor. Enligt statistiken är missbruk och kriminalitet allt vanligare 
bland män än kvinnor. Psykiska sjukdomar drabbar både män och kvinnor i samma 
omfattning men män drabbas ofta i tidigare åldern. Med stöd av de svar som framkom av de 
intervjuade är det dessa tre faktorer som skulle kunna vara en del i förklaringen till det högre 
antalet manliga hemlösa.  
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De framkom även att många kvinnor, ofta missbrukande kvinnor, lever under osäkra former 
samt att dessa kvinnor lever ihop med olika män. De utsätts ofta för våld och övergrepp i de 
livsmiljöer som står till buds (Socialstyrelsen, 1999). I en undersökning som omfattade 
hemlösa kvinnor på Manhattan kunde man konstatera att hemlösa kvinnor förklarade sin 
hemlöshet med psykisk och fysisk misshandel i äktenskapet. Många av dessa kvinnor blir 
kvar i hemlöshet långa tider efter att de kommit bort från det hem de misshandlats i. 
Fattigdom och bristen på möjligheten att skaffa egen bostad är anledningar att misshandlande 
kvinnor blir kvar i hemlösheten (Rosengren, 2003). 
 
När man talar om den manliga hemlösheten skyller man på strukturella förhållanden medan 
den kvinnliga hemlösheten skuldbeläggs på individen och inte på myndigheterna eller 
arbetsmarknaden. Det är ett sätt att friskriva myndigheter och strukturer från ansvaret för 
hemlöshet (Socialstyrelsen, 1999). 
 
Resultatet från Socialstyrelsens undersökning (1999) visade på att många hemlösa kvinnor 
döljer sin hemlöshet mer än män och befinner sig ofta i ett ”gränsland” d.v.s. de tränger sig på 
hos sina vuxna barn eller lever i dysfunktionella parförhållande. Detta gör att dessa kvinnor 
inte räknas som hemlösa även om de själva upplever sig som det. Enligt de intervjuade söker 
dessa kvinnor mindre hjälp för sina bostadsproblem än män. Konsekvenser med detta blir att 
dessa kvinnor, som inte vill söka hjälp, syns mindre i statistiken och i olika kartläggningar 
vilket medför att det blir svårare att hjälpa dessa kvinnor. Viktigt är det också att påpeka att 
hemlösa kvinnor är i genomsnitt yngre än hemlösa män.  
 
Flest hemlösa i storstäderna 
Den senaste nationella kartläggningen av hemlösheten 1999 visade att det fanns cirka 8 500 
hemlösa i Sverige, varav cirka 1 200 bodde på härbärgen eller var uteliggare (Socialstyrelsen, 
2000). Jämfört med en liknande kartläggning från 1993 bedömdes såväl det totala antalet 
hemlösa personer som andelen härbärgesboende eller uteliggare vara i stort sett likadant. 
Trots att andelen missbrukare i storstäderna var mindre än 1993 fanns en tredjedel av samtliga 
hemlösa i storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm (Socialstyrelsen, 1993). 
  
Ungefär 3 000 av de hemlösa, dvs. en dryg tredjedel av samtliga hemlösa bor i någon av 
storstäderna Malmö, Göteborg eller Stockholm. De flesta hemlösa befinner sig i Stockholm 
alltså 1500 personer, därefter följer Göteborg med omkring 1000 hemlösa och sedan kommer 
Malmö med ungefär 500 hemlösa. Antalet hemlösa per 10 000 invånare varierar i dessa städer 
mellan 19 och 21. Omfattningen av hemlöshet är alltså ungefär likadan i de tre storstäderna 
och i stora drag finns det många likheter mellan de hemlösa i dessa tre storstäder 
(Socialstyrelsen, 2000). 
 
• Utomnordiska invandrare är störst i Malmö 
Den lite annorlunda profilen bland de hemlösa i Malmö jämfört med Stockholm och Göteborg 
torde i stor utsträckning förklaras av att andelen utomnordiska invandrare är högre där, 24 
procent mot 16 procent i Stockholm och 14 procent i Göteborg. Eftersom de hemlösa 
utomnordiska invandrarna generellt sett är yngre och har mindre problem än övriga hemlösa, 
slår detta igenom i Malmös ”hemlöshetsprofil”. De utrikes födda har också varit hemlösa 
kortare tid än andra och lever i större utsträckning än övriga hemlösa på socialbidrag. Även 
det slår igenom i Malmös siffror (Socialstyrelsen, 2000).  
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• Antalet uteliggare och härbärgesboende är lägre i Göteborg  
Göteborg har färre uteliggare/härbärgesboende än de övriga storstäderna. Förklaringen till det 
är troligen den så kallade Altbo-verksamheten, som startades i maj 1988. Verksamheten har 
sitt ursprung i ett beslut, som Göteborgs kommun tog 1982, att avveckla de tre sociala hotell, 
som då fanns. Alternativa boendeformer skulle skapas, och fyra s.k. Altbo-distrikt startades. 
Altbo-Centrum har som mål att skapa förutsättningar för svaga grupper att bo och leva ett 
socialt liv. Man försöker utveckla den enskildes förmåga till ett självständigt och drogfritt 
levnadssätt. För att kunna tillgodose de olika behov olika klientgrupper har, består Altbo-
Centrum av en mängd olika verksamheter. Mångfalden ökar förutsättningarna för fungerande 
individuella lösningar (Socialstyrelsen, 2000). 
 
• Mest heroin används av hemlösa i Malmö 
Enligt Socialstyrelsen (2000) är antalet narkotikamissbrukare högst i Malmö. Under den 
senaste månaden har 16 procent av de hemlösa använt heroin. I Göteborg har knappt 4 
procent av de hemlösa använt heroin men i stället är antalet alkoholmissbrukare högst i 
Göteborg. 
 
Samhällets insatser  
Den senaste rapport från Socialstyrelsen (2005) visade att regeringen har avsatt 30 miljoner 
för perioden 2002–2005 för insatser mot hemlöshet. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av 
regeringen att leda utvecklingsarbetet under åren 2002–2005 som riktar sig till att utveckla 
metoder för att motverka hemlöshet. Totalt har 20 hemlöshetsprojekt i landet fått statliga 
medel för lokal verksamhet. Målsättningen på projekten speglar situationen i landet. Det 
handlar bl.a. om nytänkande i boendet, boendestöd och att förebygga vräkning. Projekten 
riktar sig till barnfamiljer i invandrartäta områden, missbrukare och personer med psykiska 
problem. 
 
Vidare i samma rapport står det att de 10 936 hemlösa (en ökning med 2 496 personer sedan 
1999) har under det senaste året fått del av en mängd insatser. Det har redovisats totalt 24 000 
insatser som man har erbjudit till hemlösa i Sverige. Hälften av dessa människor har fått 
någon missbruksinsats, knappt hälften har fått någon form av boendeinsats samt en tredjedel 
har fått någon psykiatrisk insats. De flesta hemlösa har kontakt med någon socialsekreterare 
vilken är den vanligaste ”insatsen”. Man fick inte fram ur resultatet hur tät denna kontakt är 
och vilken kvalitet den har.  
 
Frivård är näst vanligaste insatsen som samhället erbjuder de hemlösa. En fjärdedel av de 
hemlösa har någon form av frivårdsinsats. Frivård är ett straff eller en del av ett straff som 
personen har ådömts av domstol. Men påföljden har också ett vård- eller stödinnehåll. 
Skyddstillsyn, kontraktsvård och samhällstjänst är exempel på frivårdspåföljder. Därtill 
kommer de som får villkorlig frigivning från kriminalvårdsanstalt; de avtjänar den sista delen 
av straffet inom frivården. Det är vanligare att de hemlösa missbrukarna fått öppenvård för 
sina problem än vård på behandlingshem. En fjärdedel av de hemlösa har deltagit i 
öppenvårdsinsatser för missbruksproblem, medan var femte varit på behandlingshem det 
senaste året. Detta kanske kan ses som förvånande, med hänsyn till svårigheten att bedriva 
öppenvård till en person utan den förankring, som en bostad ger. Samtidigt framgår det att 
kommunerna sällan skickar hemlösa missbrukare på behandlingshem för rehabilitering. Med 
smalare budgetramar prioriteras inte de hemlösa för denna typ av vård. De bedöms inte vara i 
en situation, då de kan tillgodogöra sig sådan vård. Vård av ”omsorgsskäl” kunde dock 
förekomma. Ganska många hemlösa har varit föremål för tvångsvård, både LVM- vård och 
psykiatrisk tvångsvård (Socialstyrelsen, 2005).  
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Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 1999 visade att många insatser görs för de hemlösa 
(Socialstyrelsen, 2000). Det är främmande om det är rätt insatser och om de erbjudits vid rätt 
tidpunkt och på rätt sätt. Många utvärderingar, bl. a. utvärderingen av psykiatrireformen och 
Hemlöshetskommittén, visar att det råder stora brister i samverkan mellan olika aktörer. I 
arbetet med de 20 hemlöshetsprojekten rapporteras att socialtjänsten och psykiatrin 
fortfarande har svårt att samverka, men några framgångsfaktorer i arbetet med hemlösa som 
visats i olika sammanhang är bland annat: 
• effektivt uppsökande arbete för att förhindra att personer blir hemlösa 
• att bostadsföretagen medverkar och att rutiner mellan bostadsföretagen och socialtjänsten 
upprättas för att fånga upp problemen tidigt 
• god lokal kunskap om hemlöshetens omfattning och karaktär (Socialstyrelsen, 2005). 
 
I socialtjänstlagen (kap1, 1 §) står det att: 
samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
 -ekonomiska och sociala trygghet, 
-jämlikhet i levnadsvillkor, 
-aktiva deltagande i samhällslivet. 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet 
(Socialtjänstlagen, 2003, sid.7). 
 
Socialtjänstens insatser 
Man har undersökt om socialtjänstens insatser för hemlösa fungerar bra eller mindre bra. Det 
är de fem största frivilligorganisationerna som har svarat. Resultatet visar att akutvården 
fungerar bra, enligt en av de tillfrågade organisationerna. Det som fungerar mindre bra är att 
det finns för få platser för hemlösa, reglerna är inte anpassade till de hemlösa utan till 
personalen och den långsiktiga planeringen fungerar dåligt. Vidare påpekas att regelsystemen 
inte är anpassade till hela gruppen, det är bristande kommunikation mellan olika 
huvudmannaskap samt arbetsformerna är bristande då de inte når den yttersta gruppen 
(Fölster & Säfsbäck, 1999). 
 
Aktuell debatt om hemlöshet 
Hemlöshet är ett diskuterat och känt problem inom media. Ofta kan man läsa diverse artiklar 
om de hemlösas situation. Man kan läsa om hur riksdagen debatterar om ämnet hemlöshet. 
Alla kommuner borde ha en åtgärdsplan så att frågan blir en del i kommunens bostads – och 
socialpolitik, menar man. I en artikeln skriven av Sahlin och Johansson (2006) kan man också 
läsa att 60 % av de hemlösa har missbruksproblematik, att antalet hemlösa har ökat med 
2000-3000 sedan förra mätningen 1999 samt att insatser som krävs för att komma till rätta 
med hemlösheten är insatser både inom bostadspolitiken samt inom socialpolitiken där målet 
måste vara ett eget tryggt boende för alla. 
 
Vidare kan vi i media ta del av olika kartläggningar som visar att hemlösheten i Sverige ökar 
markant. Antalet uteliggare har inte ökat, däremot ser man en stor ökning bland människor 
som bor på härbärgen och liknande, från cirka 500 till 1650. Utredare pekar på en del 
händelser som bidrar till den nya hemlösheten: andelen kvinnor har ökat, fler hemlösa som är 
födda i utlandet har ökat men andelen personer med psykiska problem samt 
missbruksproblem har minskat, även om de är fler till antalet (Sydsvenska Dagbladet, 31 jan. 
2006). 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med denna studie är att belysa hur man som hemlös upplever samhällets insatser för att 
ta sig ur hemlösheten samt vilka dessa insatser är. Vi vill även studera vilka skillnader som 
finns mellan mäns och kvinnors hemlöshet samt ta reda på hur livet ser ut efter hemlösheten. 
Följande frågeställningar ligger som underlag:  

• Vilka insatser sätter samhället in för de hemlösa? 
• Vad anser hemlösa om samhällets insatser? 
• Vilka skillnader finns mellan kvinnor respektive mäns hemlöshet? 
• Hur ser livet ut efter hemlösheten? 

 
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
KASAM 
Då man befinner sig i en svår livssituation är det viktigt att man förstår sammanhanget till 
varför saker och ting blev som de blev. Som hemlös behöver man de olika delarna i KASAM 
(känsla av sammanhang) för att förstå sin situation, hantera den samt för att ta sig ur 
hemlösheten. Begreppet KASAM består utav tre centrala komponenter, vilka är begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar på i vilken utsträckning man upplever 
inre och yttre stimuli som förståeliga. En människa med hög känsla av begriplighet förväntar 
sig att de stimuli som han kommer att stöta på i framtiden är förutsägbara, eller om de 
kommer som överraskningar, så går de att ordna och förklara. Den andra komponenten, 
hanterbarhet, handlar om i vilken grad man upplever att det står resurser till ens förfogande så 
att man kan möta de krav av de stimuli som man utsätts för. Med en hög känsla av 
hanterbarhet kommer man inte att känna att livet behandlar en orättvist, då olyckliga saker 
händer i livet kommer man att kunna reda sig och inte sörja för alltid. Meningsfullhet kan ses 
som begreppets motivationskomponent och formellt syftar denna komponent till i vilken 
utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd. Det innebär även att 
utmaningar är ”välkomna” snarare än bördor som man hellre skulle vilja vara utan, att 
åtminstone en del av de problem och krav som livet kan ställa på en är värda att investera 
energi i, är värda engagemang och hängivelse. Alltså, man konfronterar utmaningen, söker 
mening i den och gör sitt bästa för att med värdigheten i behåll komma igenom den 
(Antonovsky, 2003). 
 
Man kan göra en definiering av KASAM, enligt följande: 
Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 
genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att 1) de stimuli som härrör 
från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, 
2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 
finns tillgängliga, och 3) dessa krav är utmaningar, värda investeringar och engagemang 
(Antonovsky, 2003, sid.41). 
 
I en forskning gjord av Antonovsky upptäcktes att en grupp fångar under andra världskriget 
lyckades genomlida koncentrationslägrens fasor med livet och själen tämligen oskadade. 
Antonovsky kom fram till att de fångar som klarat sig bättre än de andra utmärktes av vissa 
egenskaper som han benämnde KASAM. Man kan ha höga eller låga värden i de tre 
komponenterna. Ju högre värdena är i de tre delkomponenterna, desto högre blir KASAM 
(Engquist, 2003).  
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Upplevelser av förutsägbarhet lägger grunden för komponenten begriplighet, en bra 
belastningsbalans lägger grunden för komponenten hanterbarhet och delaktighet i resultatet 
lägger grunden för komponenten meningsfullhet. Livets erfarenheter kan vara förutsägbara 
och balanserade utan att vara våra egna eller valda av oss själva. För varje livserfarenhet kan 
man ställa sig frågan om vi har deltagit i valet att genomgå denna erfarenhet. När andra 
bestämmer allting åt oss så som uppgiften, reglerna samt åstadkommer resultaten, och vi inte 
har något att säga till om, då reduceras vi till objekt. En värld som upplevs som likgiltig för 
vad vi gör, upplevs som en värld som berövats sin mening. Det gäller både i personliga 
relationer och inom arbetet. Medbestämmande är nyckelordet, inte kontroll. Det avgörande är 
att människan accepterar de uppgifter hon ställs inför, att hon har ett betydande ansvar för sitt 
handlande och vad hon gör eller inte gör påverkar utfallet (Antonovsky, 2003). 
 
Motivation  
För att förändra sin livsstil krävs att den hemlöse är motiverad till att uppnå förändring. Jenner 
(1987) skriver att termen motivation betyder ”att röra sig” och man kan säga att termen 
motivation är uppdelad i tre viktiga komponenter. Den första och andra handlar om 
motivation som en inre faktor, en inre drivkraft som aktiverar och styr en människas beteende. 
För att någon ska vara motiverad så måste det ställas i relation till ett mål, att det finns en 
tanke om målsträvan hos individen. Man vill uppnå något, ett yttre eller inre mål eller uppnå 
någon slags belöning. Motivation handlar om ett samspel mellan individens inre drivkrafter 
och mål samt i det sammanhang i vilket målet ingår. Detta leder oss in på den tredje aspekten 
av motivationsbegreppet som tar i beaktande de krafter inom individerna och i deras omvärld 
som gör att individerna antingen blir uppmuntrade och stärkta i sina strävanden eller besvikna 
och hämmade. 
 
 
 
 
 
 
 

Inre drivkraft, 
grundad i behov, 
önskningar eller 
förväntningar 

Beteenden eller 
handlingar 

Mål, 
yttre eller  
inre

Modifiering eller 
förstärkning av det 
inre tillståndet 

 
 
 
 
 
Figur 1: Motivationsprocessen s.19 (Jenner, 1987)  
 
Det framgår också av figuren att motivationsprocessen är skild från andra faktorer som också 
påverkar beteendet. Några av dessa faktorer är människans tidigare upplevelser och den 
miljösituation hon eller han befinner sig i. Det är viktigt att ta med dessa faktorer i 
beräkningen då de kan påverka motivationen (Jenner, 1987). 
 
Vidare skriver Jenner (1987) om olika teorier angående motivation varav en av dessa är 
drivkraftteorin. Denna teori utgår ifrån att beslut rörande det nuvarande beteendet är beroende 
av konsekvenserna av tidigare beteenden. När ett beteende leder till positiva konsekvenser, 
upprepar individen detta beteende. Om det istället fick negativa konsekvenser, så kommer 
individen att undvika en upprepning. Clark Hull presenterade en ekvation för att förklara 
styrkan i en organisms beteenden: Ansträngning = Drivkraften × Vanan. Alltså, ju starkare 
drivkraften är, desto större blir ansträngningen. 
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För att uppnå förändring enligt Miller och Rollnick (2003) fodras att vilja, att tro att man kan 
och att vara redo. Viljan, vikten av förändring, innebär i vilken utsträckning personen önskar, 
drömmer om och vill förändras. Så länge en person är nöjd med den nuvarande verkligheten 
så äger ingen förändring rum. Det är när man upptäcker en värdering som är utom räckhåll 
som en förändringsprocess påbörjas. Komponenten kunna innefattar tilltron till förändring. 
Ibland kan en människa känna sig villig men inte tro sig ha förmågan att förändra sig. Man 
har då hög grad av angelägenhet och låg tilltro till förmågan. Detta skulle kunna tänkas räcka 
för att uppnå förändring men så är det inte. Personen måste även vara redo att genomföra 
förändringen. 
 
Jenner (1987) menar att behandlingsmotivation är något som antigen finns hos en människa 
eller så finns det inte. En klient sägs sakna behandlingsmotivation om han inte visar vilja att 
förändra sitt sätt att leva. Motivationen påverkas också av avståndet till målet, därför är det 
viktigt att sätta upp konkreta och kortsiktiga mål. 
 
Kristeori  
Under livets gång drabbas vi människor av olika kriser. Kriser och traumatiska upplevelser är 
oftast vad många hemlösa människor möter i sina liv. Förlusten av bostaden har varit en kris 
som i sig har skapat nya trauman. Vill man förstå varför vissa människor blir hemlösa då är 
det viktigt att känna till krisens betydelse. Cullberg (2003) beskriver olika typer av kriser och 
vad dessa innebär.  
 
Psykisk kris 
En psykisk kris betecknar reaktionen på en livssituation där tidigare erfarenheter och inlärda 
reaktionssätt inte är tillräckliga för att man ska kunna hantera den aktuella situationen. 
Självbilden är på väg att rasa ihop och individen kan känna en stark smärta eller ångest. Hur 
hårt psykisk kris drabbar individen är beroende på vilken livssituation individen för tillfället 
befinner sig i och vilka sociala förutsättningar man har i form av familj eller stödjande 
nätverk. Det kan också bero på krisens typ samt vad personen har varit med om tidigare i sitt 
liv (Cullberg, 2003). 
 
Livskris 
Livskriser kan utlösas av händelser som kan sägas tillhöra det normala livet, men som i vissa 
enskilda fall ändå blir övermäktiga. Dessa kriser brukar kallas för livskriser. Varje 
psykologiskt och socialt betingat utvecklingssteg, från det att man är barn tills man åldras, är 
en kritisk period och innebär en utmaning för individen. Olika människor reagerar olika i 
krissituationer. Om en traumatisk situation sker samtidigt med en känslig utvecklingsperiod 
ökar risken för kris. Krisreaktionerna bestäms av den grad som skadan innebär för individen. 
Har inte tidigare kriser genomarbetats väl så kan nya kriser bli överdeterminerade d.v.s. 
reaktionens styrka beror inte enbart av den utlösande faktorn utan även av underliggande 
olösta kriser (Cullberg, 2003). 
 
Traumatisk kris 
Det gemensamma för de traumatiska kriserna skriver Cullberg (2003) är att de utlöses av en 
yttre, omskakande och oväntad händelse, som är så svår för individen att man inte kan hantera 
den. Det är trauma som utlöser en kris. Exempel på detta kan vara objektförlust såsom att 
mista en anhörig, skilsmässa osv. Andra exempel kan vara olika självständighetsförluster 
såsom olika handikapp, att bli intagen på sjukhus och fängelser eller kränkningar, social skam 
av olika slag, bli dömd för något brott, mista arbete eller bli bostadslös. Att inte kunna få barn 
är andra vanliga orsaker. Detta kallas för relations- och reproduktionsproblem.  
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Den traumatiska krisens förlopp delas in i fyra olika faser: chockfasen, reaktionsfasen, 
bearbetningsfasen samt nyorienteringsfasen. Under chockfasen kan individen i allmänhet inte 
ta till sig det som hänt, förnekelse, vrede och andra försvarsmekanismer används som ger 
olika reaktionssätt hos olika individer. Chockfasen varar från sekunder till dygn. Under 
reaktionsfasen börjar individen förstå vad som har hänt och reagerar på detta. 
Försvarsmekanismerna bortträngning, förnekande, regression men även vrede används för att 
verkligheten inte ska vara så ångesthotande. Sömn- och aptitstörningar samt olika kroppsliga 
reaktioner är vanliga. Det är under denna fas som flykt till droger som alkohol och tabletter, 
arbetsmissbruk etc. kan ske. Användning av alkohol och droger kan vara ett försök att dra sig 
undan och hålla ifrån sig ett trauma. Genom missbruk kan den drabbade skjuta upp 
bearbetningen och riskerar att fastna i chockfasen och reaktionsfasen. Reaktionsfasen varar 
några veckor upp till flera månader. Under bearbetningsfasen försöker individen att anpassa 
sig till en realistisk syn på tillvaron och börjar acceptera vad som har hänt. De starka 
försvaren som förut var nödvändiga kan överges. Man kan fortfarande ha ångest som 
uttrycker sig i sömnrubbningar, muskelspänningar och liknande, även psykisk och social 
isolering. Men individen kan uppleva att den smärtsamma erfarenheten trots allt gjort livet 
rikare. Bearbetningsfasen varar mellan ett halvt och ett år. I samband med nyorienteringsfasen 
lämnar individen krisen bakom sig, minnet av den stannar kvar som ett ärr i själen. Individen 
planerar och formar sitt liv efter förlusten, återupptar eller skaffar sig nya intressen och 
kontakter (Cullberg, 2003).  
 
Stigma 
Som hemlös avviker man från samhällets normer och blir stämplad, den hemlöse innehar ett 
stigma. Begreppet stigmatisering har sitt ursprung inom den symboliska interaktionismen. 
Stigma används som benämning på en egenskap som är djupt misskrediterande. 
Ursprungligen användes begreppet i det antika Grekland. Goffman (enl. Angelöw och 
Jonsson, 2000) har vidareutvecklat detta begrepp. Han urskiljer tre typer av stigman. Det 
första är kroppsliga missbildningar av olika slag. Det andra är fläckar på den personliga 
karaktären som exempelvis psykiska rubbningar, fängelsevistelse, underliga böjelser, 
alkoholism, homosexualitet, arbetslöshet, självmordsförsök eller radikalt politiskt 
uppträdande. I det tredje talar han om tribala (stambetingade) stigman som ras, nation eller 
religion. Dessa stigman kan förmedlas från generation till generation och i lika mån drabba 
alla medlemmar i en familj (Goffman, 2003). 
 
Man kan se samma drag inom dessa olika typer av stigma: En individ som annars lätt skulle 
ha accepterats i det vanliga sociala samspelet, har ett drag eller en egenskap som inte kan 
undgå uppmärksamhet. Detta leder till att dem av oss som möter honom kommer att vända sig 
bort från honom och bortse från de anspråk på gemenskap med oss som hans övriga 
egenskaper kunde ha motiverat. Han besitter ett stigma och han avviker på ett icke önskvärt 
sätt från våra förväntningar (Angelöw & Jonsson, 2000). 
 
Stämplingsperspektivet 
Hemlösa människor blir ofta stämplade av samhället och människors förutfattade meningar. 
Genom att människor tillskriver den hemlöse en egenskap eller ett stigma kan den hemlöse ta 
till sig dessa negativa egenskaper och göra dem till sina egna. Stämplingsperspektivet bygger 
på föreställningen om de sociala reaktionernas betydelse för utveckling av människans 
självuppfattning. Lemert (enl. Johansson & Wirbing, 2001) är en av dem som har visat på 
stämplingens konsekvenser för människors självuppfattning. Författaren skiljer mellan primär 
och sekundär avvikelse. De båda begreppen bygger på en distinktion mellan avvikelsens 
ursprungliga och verksamma orsaker (Hilte, 1996). 
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Den primära avvikelsen kan bero på flera olika saker, det kan handla om sociala, kulturella, 
psykologiska och fysiologiska faktorer. Primära avvikelser kan uppfattas som oacceptabla 
men i slutändan normaliserar vi den avvikande handlingen. Vi kallar den för en normal 
variation i det vardagliga livet. Sekundär avvikelse är då den avvikande handlingen inte 
längre kan normaliseras eller neutraliseras. Detta leder till en självstämpling och en 
identifiering med det avvikandet beteendet. Avvikandet blir sekundärt då en person använder 
sin avvikarroll som ett försvar mot eller anpassning till de problem som stigmatiseringen 
skapar. Stigmatiseringen påverkar individen så att hans liv och identitet mer och mer 
organiseras runt avvikandets verklighet. För att skapa den sekundära avvikelsen räcker det 
inte med en avvikande handling och en skarp samhällelig reaktion. Ofta handlar det om ett 
fortskridande samspel mellan individens avvikande handlingar och samhällets reaktioner 
(Hilte, 1996).     
 
Det avvikande beteendets funktion 
Som hemlös blir man negativt stämplad vilket kan leda till att andra grupper kan få 
användning av att den negativa stämplingen. Avvikelser är socialt konstruerade, det är en 
produkt av samhället och dess medlemmar. Oftast upplever avvikare denna stämpling som 
negativ men detta kan för andra (individer, grupper, samhället) fylla olika funktioner: 

- Stärka normer och regler; avvikande handlingar och beteenden kan allmänt stärka 
regler och normer i samhället. 

- Skapa trygghet under osäkra perioder; i kristider kan avvikande beteenden skapa en 
slags trygghet hos allmänheten. Avvikelser tydliggör vilka regler som gäller. 

- Öka sammanhållningen; en viktig funktion som dessa beteenden fyller är att öka den 
sociala sammanhållningen bland dem som inte avviker. Genom att utse en syndabock 
kan gemenskapen förstärkas. 

- Fungera som avledare för andra typer av konflikter; genom att rikta ilska och 
skuldbörda mot avvikarna lättar vi på egna inre konflikter och ångest. 

- Tjäna som en måttstock för andras status; i vårt samhälle är social status viktigt. 
Avvikare anses ofta befinna sig längst ner på statusstegen (Angelöw & Jonsson, 
2000). 

   
Självbild och självuppfattning 
Det är i relation till andra som rollen som hemlös skapas. Genom att få bekräftat att man inte 
duger som man är omdefinierar den hemlöse sin självbild och intar rollen som hemlös. 
Goldberg (2000) har gjort upp en stämplingsteoretisk modell grundad på deltagande 
observationer av problematiska konsumenter. En persons självbild är en människas 
uppfattning om sig själv i relation till samhällets ideal om hur en människa borde vara. 
Självbilden skapas genom relationer till andra människor. Det är en persons signifikanta andra 
som spelar en viktig roll i skapandet, upprätthållandet eller omformuleringen av en individs 
självbild. Stämpling är en process där upprepade negativa reaktioner från signifikanta andra, 
leder till att individen omdefinierar sin självbild så att den blir mer negativ än den dittills 
varit. Denna process pågår under en längre tid. Även om individen kan peka på dramatiska 
händelser i sitt liv, så är inte dessa anledningen till hennes självuppfattning. 
 
Avvikarkarriärmodellen   
Det första stadiet i avvikarkarriärmodellen är föräldrars stämpling. Barnets föräldrar är 
individens första och ofta viktigaste signifikanta andra, menar Goldberg (2000). Det är genom 
föräldrarna som barnet börjar formulera sin självbild. Primär avvikelse är beteenden som 
strider mot kulturella normer men som inte begås med onda avsikter. Somliga barn lär sig att 
de är bra, fast en handling som tar sig an för tillfället är oacceptabel. Andra får budskapet att 
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hon är en dålig människa. Efter många olämpliga reaktioner är det inte bara den nuvarande 
handlingen det är fel på, utan individen är en dålig människa. Detta är föräldrars stämpling. 
 
När barnet blivit äldre möter hon samhället. Antalet signifikanta andra, som ger respons på 
barnets beteende samt lär henne normerna i samhället, ökar. Mest betydelsefullt är inte vad 
barnet gör utan omgivningens reaktioner. Huvudsakligen sker primära avvikelser och en del 
barn kommer att lära sig att de är bra men också att somliga beteenden är dåliga. Då individen 
blir äldre och skaffar sig fler erfarenheter blir hennes beteende mer socialt styrt. En del barn 
kommer i sin kontakt med samhället att få bekräftat att det är de själva som inte duger. Detta 
är det andra stadiet – samhällelig stämpling. Barn som stämplats av sina föräldrar löper stor 
risk för fortsatt stämpling utanför hemmet. 
 
Det tredje stadiet i avvikarkarriären kallar Goldberg för sekundär avvikelse. Nu har barnet 
mognat tillräckligt för att en rimlig förståelse av samhälleliga normer och hennes självbild har 
blivit mer etablerad samt underbyggd. Ofta träder man in i detta stadiet under puberteten men 
i sämsta fall kan det ske ännu tidigare. Sekundär avvikelse är beteenden som strider mot 
kulturella normer och individen är medveten om normerna hon bryter mot. Den normala 
sociala kontrollen fungerar inte när individen accepterat att hon är en dålig människa. Då en 
människa med positiv självbild får negativa reaktioner på ett beteende eller en handling, kan 
hon sluta med det då detta hotar individens självuppfattning. En människa med negativ 
självbild vet redan att hon är dålig, utanför och annorlunda. De negativa reaktionerna tolkas 
istället som ytterligare bekräftelse av hur dålig man är. 
Det fjärde stadiet, avvikelsespiralen, består utav fyra element: 
  
                                                    Stämpling                                              
 
 
 
   Misslyckande enligt                                               
   Kulturella definitioner                                          Negativ självbild 
 
 
 
 
                                               
     Sekundär avvikelse 
 
Figur 2: Avvikelsespiralen s.128 Goldberg (2000)                                                                                                             
 
Stämplingsreaktioner ger upphov till en negativ självbild, som leder till sekundär avvikelse, 
som är ett misslyckande enligt kulturella definitioner, vilket leder till mera stämpling, osv. I 
detta stadium är vanligtvis individen sekundärt avvikande på flera olika områden och man 
utsätts för negativa reaktioner från många olika håll. Avvikelsespiralen är en försämring av 
det tredje stadiet. Individen har nu kommit in i en ond spiral som drar henne nedåt (Goldberg, 
2000). 
 
METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Hur information till en studie ska inhämtas, beror på vilken typ av problem som är kärnan för 
studien. Därför är det bäst att börja med att fundera över problemets karaktär för att därefter 
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bestämma sig för en lämplig metod. Det finns olika metodologiska synsätt som skiljer sig åt 
beroende på vilken verklighetssyn vi som forskar har. Vår syn på verkligheten styr alltså 
handlandet och därmed utgångspunkten vid problemlösning. Det är därför viktigt att vi 
reflekterar över vår egen syn på verkligheten innan vi ger oss i kast med att tolka insamlade 
data (Hartman, 2004). 
 
Hermeneutisk tradition 
Enligt Hartman (2004) eftersträvar hermeneutik värdeneutralitet. Det är inte intressant vad vi 
forskare själva tycker. I det hermeneutiska förhållningssättets natur ligger att vi ska respektera 
olika uppfattningar om och i världen. Syftet med hermeneutisk ansats är att försöka förstå 
andra ideal och vilka föreställningar som finns i dessa. Därför bygger denna undersökning på 
ett empiriskt material, det som studeras är verkligheten. 
 
Medan positivismen intresserar sig för fakta, fokuserar hermeneutiken också på hur något har 
blivit till. Forskningen intresserar sig här för att söka efter en förståelse kring innebörder och 
betydelser i människors olika uttalanden. För positivisten är delarna viktigare än helheten. 
Hermeneutikern resonerar tvärtom. Uppfattningen är att delarna endast kan förstås genom 
helheten. En hermeneutiker söker efter svaren genom att ställa ett stort antal frågor som sedan 
ska försöka besvaras under arbetets gång. När man fått svar på en fråga går man vidare till 
nästa och när den besvarats så vet man tillräckligt mycket för att ställa ytterligare en fråga 
(Hartman, 2004). 
 
Orsaken till att vi valt ett hermeneutiskt tillvägagångssätt och inte ett positivistiskt är att vi vill 
få en större förståelse inom området. Vi vill undersöka hur respondenterna upplevt en viss 
händelse och utifrån den tolka och analysera för att få fördjupad kunskap. 
 
Kvalitativ metod 
Data kan samlas in med framförallt två ansatser, den kvalitativa och den kvantitativa. Båda 
ansatserna inriktar sig på att få en bättre förståelse för det vi har för avsikt att undersöka. Med 
kvantitativ forskning menar man sådan forskning som använder sig av statistisk bearbetnings 
och analysmetoder. Man har på förhand bestämt sig för vilka tänkbara slutsatser studien kan 
leda till (Bryman, 2002). Med kvalitativ forskning menar man sådan som använder sig av 
verbala analysmetoder där det handlar om att beskriva och förstå men inte att förklara varför. 
En studie som använder kvalitativ metodik har man inte på samma sätt i förväg bestämt vad 
som kan komma fram. Fördelen med en studie som använder kvalitativ metodik är att den tar 
hänsyn till helheten på ett sätt som inte är möjligt i en studie där man använder kvantitativ 
metodik (Hartman, 2004). 
 
I denna form av studie verkar den kvalitativa metoden vara den som bäst passar in mot våra 
frågeställningar och vårt syfte. Kvantitativa undersökningar söker den numeriska relationen 
mellan mätbara egenskaper. Man försöker isolera egenskaper och finna kvantifierbara 
samband mellan dessa. Kvalitativa undersökningar är inte ute efter att kvantifiera. Man vill 
inte besvara frågorna ”hur mycket” och ”hur många”, utan istället försöker man nå en 
förståelse för den livsvärld människor har och det sätt de ser på sig själva, samt på sin relation 
till omgivningen. Man kan då inte isolera variabler och hitta samband mellan dem som gäller 
alla människor, utan måste undersöka hela människan eftersom livsvärlden inte kan splittras 
och man inte kan isolera en föreställning och på något sätt mäta den. Den kvalitativa metoden 
riktar intresset mera mot individen. I stället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut, 
ställer man frågan hur individen tolkar och formar en (sin) verklighet (Hartman, 2004).  
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Den kvalitativa metoden tillämpar inte heller mätningar med hjälp av siffror och tal, utan 
resulterar i stället i verbala formuleringar som kan vara skrivna eller talade. Metoden 
kännetecknas av närhet till forskningsobjektet, vilket bör leda till en bättre förståelse av den 
verklighet som studeras. Flexibilitet är ett viktigt inslag i den kvalitativa metoden eftersom 
möjligheten finns att ändra upplägg under arbetets gång (Bryman, 2002).  
 
Detta är en av anledningar till att vi har valt den kvalitativa metoden, dels med tanke på att vi 
inte har några förkunskaper inom detta område, dels att vi skulle kunna ändra på 
uppläggningen under själva genomförandet av undersökningen. Om man under arbetets gång 
upptäcker att vissa frågeställningar har glömts bort eller formulerats fel kan man enkelt rätta 
till detta.  
 
Kvalitativ forskningsintervju 
Samtalet är en grundläggande form för mänskligt samspel. Människor talar med varandra. De 
ställer frågor och besvarar desamma. Genom samtal med andra lär vi känna dem, vi får veta 
något om deras erfarenheter, känslor och förhoppningar om den värld som vi och de lever i. 
Det finns många former av samtal, i vardagslivet, i litteraturen och i yrkeslivet. Vardagens 
samtal kan vara allt från rent kallprat till djupa personliga ordskiften. Litteraturen sträcker sig 
över romaner och noveller och innehåller kortare eller längre konversationsstycken. Till 
yrkeslivets samtal hör olika former av intervjuer och det är här som den kvalitativa 
forskningsintervjun kommer in (Kvale, 1997). 
 
För datainsamlingen i en kvalitativ studie finns det olika metoder att välja mellan, till exempel 
deltagande observation, djupintervjuer, gruppintervjuer och levnadsberättelser. Valet av 
metod styrs av vad som verkar ge bäst svar på undersökningens frågeställningar i förhållande 
till den tid och de medel som står till förfogande (Bryman, 2002). Av praktiska och 
tidsmässiga skäl var det för vår del inte möjligt att genomföra någon observation. Istället 
valde vi därför att göra intervjuer med människor som själva hade erfarenhet av att vara 
hemlösa. 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun är en fri och flexibel intervju där man i tolkning och 
analys strävar efter en koncentration till de områden man vill få ökad kunskap om. Intervjun 
kännetecknas i allmänhet av både djup och bredd och kan påminna om ett vardagligt samtal. 
Arbetssättet är ofta induktivt, vilket betyder att syftet är att utveckla idéer och hypoteser 
genom att samla och analysera empiriska data. Intervjuer ger forskaren chans att ställa 
följdfrågor när något intressant uppkommer och anpassa frågorna efter respektive respondent. 
En annan fördel med att använda intervjuer är att intervjuaren kan reflektera över såväl 
respondentens svar som kroppsspråk och betoningar, vilket ger ökad förståelse för svaren 
(Bryman, 2002). 
 
Att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer innebär att flera utvalda personer intervjuas i 
syfte att finna kunskap om det som undersöks. Under intervjun sker ett utbyte av synpunkter 
mellan intervjuaren och respondenterna. Respondenterna berättar om sina åsikter och 
synpunkter med sitt eget språk och på så sätt är det möjligt att få fram deras åsikt i frågan. 
Intervjuaren skall försöka föreställa sig världen utifrån respondenternas synvinkel. Som 
kvalitativ forskare finns en uttalad vilja att försöka förstå personer, handlingar och händelser 
utifrån deras egna sammanhang (Kvale, 1997). 
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Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie där vi vill få fram åsikter och synpunkter kring 
samhällets insatser för hemlösa människor i Sverige. Vi anser att kvalitativa 
forskningsintervjuer ger bäst förutsättningar att få fram den kunskap vi söker. 
 
När man utför intervjuer är det viktigt att skapa en situation som liknar ett samtal. Forskaren 
skall presentera sig själv, tala om varför intervjun genomförs, att den är en del i utbildningen 
eller i ett visst projekt. Man skall tala om hur lång tid intervjun är beräknad till och vad den 
skall användas till. Vid behov kan man ”anonymisera” materialet. Ju mer forskaren berättar i 
förväg om intervjun utan att ge själva frågorna, desto bättre är det. Forskaren skall vara tydlig 
vad arbetet handlar om. Intervjuaren har ansvaret för att inte respondenten kommer till skada 
och att man inte lockar folk till att säga sådant som de kommer att ångra (Kvale, 1997). 
 
PLANERING OCH GENOMFÖRANDE 
 
Urval 
Vi använde oss av ett så kallat snöbollsurval vilket innebär att man får kontakt med personer 
till den aktuella undersökningen genom den första intervjupersonen (Bryman, 2002). En av 
oss kände en av intervjupersonerna och genom denna person fick vi namn på ytterligare 
personer, detta för att inte enbart intervjua människor som vi var bekanta med.  
 
När man intervjuar personer man känner sedan tidigare finns det en risk att vissa perspektiv 
missas. Man låter kanske bli att ställa frågor där man redan tror sig veta vilket svar personen 
kommer att ge. Det finns dock vissa fördelar med att intervjua personer som vi känner, 
personen ifråga har oftast lättare att slappna av och samtalet blir mer informellt och lättsamt.  
 
Kravet för att ingå i vår undersökning var att urvalspersonerna hade erfarenhet av att vara 
hemlösa samt att de efter denna period skulle ha haft ordnade livsförhållanden i minst tre år.  
 
Förberedelser  
Vi gjorde en tidsplan där vi planerade hur varje vecka skulle se ut och hur mycket som skulle 
göras. Med hjälp av detta hade vi möjlighet att veta hur mycket tid som kunde läggas på 
studiens olika moment. I början tog vi telefonkontakt med den respondent som en av oss 
kände om möjligheten att få komma och utföra våra intervjuer. När vi hade fått klartecken 
gjordes en förfrågan och missiv som respondenterna tog del av innan intervjuerna påbörjades. 
Nästa steg blev att sammanställa en intervjuguide utifrån de frågeställningar vi hade. 
Intervjuguiden formulerades utifrån Kvales (1997) beskrivningar av vad en intervjuguide bör 
innehålla. Frågorna formulerades efter Kvales olika kategorier på frågor där främst 
specificerade, direkta och uppföljningsfrågor användes.     
 
Datainsamling  
Den empiriska undersökningen har genomförts med hjälp av personliga intervjuer. När vi 
träffade respondenterna berättade vi om uppsatsens huvuddrag och framförde en önskan om 
att få intervjua berörda. Totalt intervjuades fyra personer och intervjuerna var i genomsnitt 40 
minuter långa. Respondenterna fick själva välja var de skulle intervjuas och det blev att 
intervjuerna genomfördes i respondenternas hem. Innan uppsatsen lämnades in till examinator 
skickades den till de intervjuade. Detta gjordes för att de skulle få möjlighet att se om det som 
skrivits var sådant som de själva ville föra fram och stå för.  
 
Före intervjuerna tillfrågades respondenterna om de accepterade att intervjuarna spelades in, 
vilket samtliga gjorde. Anledningen var att inte riskera att missa något som sades och att 
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lättare kunna analysera och tolka intervjuerna på ett så sakligt sätt som möjligt. 
Respondenterna informerades också om att deras verkliga namn inte skulle förekomma i 
studien.  
 
Vid alla intervjuer var båda författarna närvarande. Den ene skötte intervjuerna medan den 
andra förde anteckningar och hanterade inspelningsutrustningen. Under intervjuerna användes 
bandspelare, vilket betydde att en aktiv diskussion kunde föras. Banden var för oss en viktig 
förutsättning för att vi skulle kunna återberätta respondenternas berättelser på ett korrekt och 
rättvist sätt. Det blev en möjlighet för oss att kunna återvända till materialet, lyssna på det 
flera gånger, skriva ned samtalen samt analysera sådant vi först inte uppfattade. Dessutom 
antecknades de viktigaste delarna under intervjun. Genom att bandspelare användes under 
intervjuerna anser vi också att vi har haft möjlighet att verkligen iaktta hur respondenterna 
förhöll sig till de frågor som ställdes genom deras kroppsspråk.  
 
Analys och tolkning 
Utmaningen vid analys av kvalitativa data ligger i att kunna beskriva helheten, det vill säga 
den miljö där kunskaperna uppstått. Rent öppet handlar det om att analysera text och denna 
text kommer oftast från nedskrivna, inspelade intervjuer. Denna metod kräver att materialet 
analyseras och bearbetas ordentligt. Svagheten för kvalitativa metoder är därför att det kan ta 
mycket tid och resurser att analysera materialet samt att analysen av data kan vara svår 
(Hartman, 2004). Vi upplevde att det var mycket tidskrävande men trots allt nödvändigt att 
transkribera intervjuerna som senare godkändes av respondenten innan resultatet användes.  
 
Efter genomförandet av våra intervjuer läste vi igenom det utskrivna materialet flera gånger. 
Vi använde oss sedan av en s.k. meningskategorisering vilket innebär att man delar in sin text, 
i vårt fall materialet från intervjuutskrifterna, i olika teman (Kvale, 1997). Detta för att skapa 
en struktur av materialet. Först letade vi efter teman som överensstämde med vår 
intervjuguide. Därefter försökte vi finna svar som matchade våra huvudfrågeställningar. När 
vi läst igenom intervjuerna för tredje gången sökte vi efter nyckelord, viktiga begrepp, citat 
och uttryck. Vi valde att markera de olika områdena i varje enskild intervju. Därefter samlade 
vi ihop alla markeringar från samtliga intervjuer och sammanställde i en löpande text.  
När vi läste igenom intervjumaterialet fann vi att vissa frågor var mer viktiga att belysa än 
andra. Vi valde till exempel att lägga stor vikt vid upplevelsen av samhälliga insatser för de 
hemlösa.  
 
Forskningsetiska överväganden 
Etik kan definieras som en konsekvent och systematisk uppfattning om vilka handlingar som 
är rätta respektive orätta. Det räcker inte med en uppsättning åsikter om vad som är rätt och 
fel i olika situationer. Ett etiskt förhållningssätt kan sägas vara att ta ett individuellt ansvar för 
det gemensamma bästa (Stensmo, 1994). 
 
Bryman (2002) menar att frågor som rör etik är viktiga, både när det gäller fallstudier och när 
det handlar om annan forskning. Att följa etiska principer i forskningen syftar till att 
deltagarna ska skyddas från skada, kunna bibehålla sin integritet, få veta vad som försiggår 
och har rätt till att säga nej till att delta. Forskaren ska vara medveten om de etiska 
frågeställningarna genomgående under forskningsprocessens gång.  
 
Grundläggande etiska frågor rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de 
personer som är inblandade i forskningen. Några av de etiska principer som gäller för svensk 
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forskning är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Bryman, 2002). 

• Informationskravet/informerat samtycke: innebär att forskaren ska informera 
deltagarna i forskningsprojektet om deras uppgifter, upplysa dem om att deltagandet är 
frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. För att ett samtycke ska 
vara informerat krävs att deltagarna har tillräcklig information om det samtycket avser 
- vad den enskilde uppfattar som tillräckligt kan variera och därför måste möjlighet 
finnas att få svar på de frågor man har. 

• Samtyckeskravet: innebär att forskaren måste inhämta deltagarnas samtycke till 
deltagandet. Med detta krav följer att deltagarna har rätt att avbryta deltagandet och 
aldrig utsättas för påtryckningar eller påverkan från forskaren. 

• Konfidentialitetskravet: innebär att uppgifter om personer som deltar i ett projekt ska 
ges största möjliga konfidentialitet, och uppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att 
de inte kan hamna i obehörigas händer. Med konfidentialitet avses att deltagarna inte 
ska kunna identifieras i forskarens avrapportering, oavsett om det handlar om etiskt 
känsliga uppgifter eller inte.  

• Nyttjandekravet: innebär att uppgifter om deltagare i ett projekt endast får användas 
för forskningsändamål. Personuppgifter får inte heller användas som underlag för 
beslut eller åtgärder som direkt berör någon deltagare utan dennes medgivande. 

Dessa krav ställs på alla forskare som bedriver forskningsarbete där man involverar andra 
människor (Vetenskapsrådet, 1991). 
 
I denna uppsats och i insamlingen av empirin via intervjuer, har vi arbetat efter det etiska 
förhållningssätt att genomförd forskning inte får skada vare sig oss som författare eller de 
intervjuade. Vi informerade respondenterna om vårt syfte med undersökningen och erbjöd 
dem även att läsa igenom frågorna i förväg. Vi har vid alla intervjutillfällen varit noga med att 
informera respondenterna om att de skulle förbli anonyma och att deras namn inte skulle 
förekomma i vår uppsats. Det förklarades också att respondenterna inte behövde svara på de 
frågorna som de inte ville svara på, samt att de band som användes under intervjun skulle 
raderas efter att vi använt materialet. Vi fick samtycke från samtliga deltagare att använda oss 
av allt det material som samlades in vid intervjutillfället.  
 
RESULTATREDOVISNING 
 
Presentation av undersökningsgruppen 
Vi har intervjuat tre män och en kvinna. De intervjuade ligger åldersmässigt mellan 34 och 43 
år. Denna ålder stämmer bra överens för hela gruppen hemlösa där medelåldern ligger på 40 
år (SOU, 2000). Alla i undersökningen utom en man hade svenskt ursprung. Tre av fyra i 
undersökningsgruppen arbetar numera med andra missbrukare, antingen på behandlingshem 
eller i andra verksamheter där man möter missbrukare. En av intervjupersonerna arbetar inom 
bilbranschen.  
 
Samtliga intervjupersoner har egen lägenhet med eget förstahandskontrakt. De intervjuade 
uppfyllde vårt krav vilket var att man skulle ha levt under ordnade förhållanden i minst tre år, 
exempelvis haft eget boende. Intervjupersonerna i undersökningsgruppen hade varit hemlösa 
olika lång tid. Två av intervjupersonerna har i perioder varit hemlösa mellan sex och tolv år. 
Återstående intervjupersoner har varit hemlösa i mindre än ett år.  
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Resultat 
Resultatredovisningen är uppdelad efter fem olika frågeområden vilka är kopplade till syftet 
och frågeställningarna för undersökningen: samhällets insatser för hemlösa, hjälpinsatser, 
förebyggande insatser, kvinnors respektive mäns hemlöshet och livet efter hemlösheten. 
Dessa frågeområdens svar har sammanfattats till mindre stycken som sedan förstärks av citat i 
kursiv stil.  
 
Samhällets insatser för hemlösa 
Beträffande samhällets insatser för hemlösa visade resultatet på olika uppfattningar bland 
intervjupersonerna. Det framkom tydligt att om man vill ha hjälp så finns den att få under 
förutsättning att man väljer och accepterar de krav som samhället ställer på de hjälpsökande.  
 
Det enda kravet som samhället ställer är att man inte ska ta droger, tar man inte droger så 
kan du få hjälp… det finns ju lärlingsprogram och man kan söka jobb själv, man kan gå i 
skolan och få en utbildning. Det finns hjälp att få, men man måste ta för sig lite själv också. 
Man kan inte förvänta sig att de ska komma och stoppa något i munnen på en hela tiden.  
 
Undersökningen visade också att kriminalitet och drogmissbruk ofta leder till att man får mer 
hjälp om man har något av dessa problem.  
 
Är man drogfri och inte begår kriminella handlingar så får man den hjälp man vill ha. 
Jag säger som så att det är kanske annorlunda för dem som inte har ett missbruk eller någon 
kriminalitet, då kanske samhället inte går in och hjälper på samma sätt. 
 
Chans efter chans  
Andra menade att ett stort antal hemlösa får så många chanser att socialtjänsten till slut 
tröttnar på att hjälpa dem. Man måste själv lägga manken till för att uppnå vissa resultat.  
Man kanske ska bryta med de vänner som har samma problematik så att man kan koncentrera 
sig på sina egna bekymmer och inte behöva tänka på att hjälpa sina vänner. 
 
Sedan finns det de som har fått flera chanser och så börjar de knarka igen. Till slut måste 
socialen tröttna, det är ju inte lönt att hjälpa dem till slut. 
  
Jag känner många som har fått chanser på chanser, de har varit inne i soclägenheter, de har 
varit på härbärgena, de har fått olika behandlingar och sen när de kommer ut i samhället 
fortsätter de i samma bana. 
 
Jag anser att de som vill ha hjälp, de får i alla fall en chans, men tyvärr är det så många som 
är utslagna och de klarar det inte på en gång utan de trillar dit igen.  
 
Tveksamma insatser 
Resultatet visade även på tveksamma insatser från samhällets sida. Olika projekt dras t.ex. 
igång men man upplever att dessa inte slutförs vilket då inte leder till någon förbättring. Detta 
tycker vissa hemlösa är mycket frustrerande. Motivationen sjunker eller försvinner helt och 
hållet och man tycker att det är ganska meningslöst att kämpa vidare när de inte känner att det 
är någon som bryr sig. 
 
Som jag har förstått det så är det rätt så dåligt med hjälp idag. Jag tror att man försöker 
jättemycket, men samhället ror aldrig i land de projekten som de drar igång… 
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Förr slängde de behandlingar efter både kvinnor och män, men idag får man verkligen visa 
att man vill. 
 
Hjälpinsatser 
Intervjupersonerna har alla fått olika hjälp, somliga mer än andra. Upplevelser av samhällets 
hjälpinsatser har varit både positiva och negativa. Beroende på vilken problematik man har 
med sig i bagaget har olika insatser initierats som har gett olika resultat.  
 
Jag har alltid fått hjälp… även av kriminalvården, de har ju räddat livet på mig många 
gånger. 
 
Först fick jag en primärbehandling som var på 30 dagar. Sedan blev man slussad ut till något 
som heter halvvägshus och där var jag först i fem månader, jag mådde fortfarande inte bra 
och jag ville fortsätta knarka och sånt, då fick jag tre månader till på det här halvvägshuset… 
och sen hjälpte de mig med att söka och få praktik. Sedan fick jag efterbehandling, det var en 
gång i månaden… sammanlagt kan man säga att jag har fått en behandling som varade i två 
år. 
 
När jag väl fick kontakt med socialen, alltså när jag ville ha hjälp så har det varit super… jag 
fick jättemycket hjälp, mer än vad jag hade frågat om ibland. 
 
Negativa upplevelser av hjälpinsatser 
Alla var inte lika positiva till samhällets insatser. Ett par menade att de överhuvudtaget inte 
fick någon hjälp. Hjälp i form av motiverande samtal räknades inte som hjälpinsats, enligt 
dessa intervjupersoner. 
  
De hjälpte mig inte ett smack helt enkelt, det var nära att jag fick LVM på mig många gånger 
men det var jag ju noga med att klara mig ifrån för det var jag livrädd för. De erbjöd mig typ 
motivationssamtal, men det var också allt.  
 
Jag hade viljan att sluta knarka, men när man får ett sådant svar… visa i sex-åtta månader 
att du klarar dig själv, då kan du komma tillbaka. Det är det värsta svar en narkoman kan få. 
Det är lönlöst egentligen, tycker jag.  Jag tycker att socialsekreteraren skulle ha gett mig den 
chansen helt enkelt… det var helt vansinnigt… jag har varit utan någon som helst hjälp. 
 
Jag fick ingen hjälp ifrån samhället… jo, jag hade socialbidrag som jag hämtade på 
socialkontoret men det var allt jag hade. 
 
Vid vissa tidpunkter i livet ville intervjupersoner inte ta emot den erbjudna hjälpen som 
samhället erbjöd och detta resulterade i fortsatt avvikande beteende i form av ett kriminellt 
och drogfyllt liv. 
  
Jag har varit kriminell i hela mitt liv och jag har liksom inte begärt något utav samhället… 
jag brydde mig inte, jag hade mitt. Jag var ju kriminell. Någon gång fick jag en lägenhet men 
annars ordnade jag mitt boende på egen hand. 
 
Frivilliga organisationer och socialtjänstlagen  
De frivilliga organisationerna är viktiga för de hemlösa. Även om socialtjänsten inte fungerar 
så finns det en chans att få tak över huvudet och mat i magen. Att få komma in i värmen när 
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det är kallt ute, få en varm kopp kaffe och prata av sig lite, kanske träffa någon som bryr sig, 
kan betyda oerhört mycket.  
 
Jag tycker att det är Stadsmissionen som är hjärtat i det hela. De gör det bästa jobbet, inte 
socialen. Men de är bara ideella, de är som du och jag, alltså frivilliga.  
 
Tillgången på hjälp har begränsats även om svensk lag säger att alla människor ska ha tillgång 
till tak över huvudet. De intervjuade upplevde inte det som att den svenska lagen efterföljs, 
det förekommer stora brister i lagstiftningen.  
 
Svensk lag säger att alla ska ha tak över huvudet och mat för dagen, men det existerar inte i 
mina ögon. 
 
Den egna viljan  
Även motivationen och den egna viljan har spelat en avgörande roll i intervjupersonernas liv. 
Man kan inte förvänta sig att få allt serverat på silverfat, det gäller att visa framfötterna och 
framföra sina önskemål. Då kan man bli positivt överraskad och få mer utav myndigheterna 
än vad man hade förväntat sig.  
 
Jag var så trött på att knarka och jag ville inte fortsätta och därför sög jag åt mig all hjälp 
socialen erbjöd mig. Då de beviljade mig tre månader extra behandling blev jag jätteglad… 
jag tror att den hjälpen jag blev erbjuden är den bästa man kan få. Det är inte lätt, det är inte 
det jag säger, men man får bjuda till lite själv också. 
 
Resultatet visade att intervjupersonerna har velat bli sedda som enskilda individer med 
möjlighet att påverka sin framtid. Alternativen till hjälp har ofta varit för få och inte uppfyllt 
intervjupersonernas behov. Därför har de många gånger valt att avstå från de erbjudna 
alternativen då man visste att det inte skulle leda till positiva resultat.  
 
För det mesta var det att socialen sade att det här har vi att erbjuda dig och det är vad du kan 
få. Som hjälpsökande är man i underläge och man få ta det man får. Man ville känna att man 
betyder någonting och inte bara vara till besvär, även om det oftast känns så.  
 
Olika erfarenheter av socialtjänsten  
Kontakten med socialtjänsten upplevdes som positiv men även som negativ. Majoriteten av de 
intervjuade hade dock negativa erfarenheter av socialtjänstens arbete. Orsaker till de negativa 
erfarenheterna kan kopplas till drogmissbruket vilket ofta innebar att man inte ville ha någon 
kontakt. Om inte hjälpen var påtvingad utan man sökte den själv visades mer positiva resultat. 
Många tyckte att kraven både var för höga och för många medan andra menade att de inte 
brydde sig alls. 
 
Jag hade bra kontakt med socialtjänsten när jag var drogfri, inte när jag höll på med 
drogerna, då fixade jag mitt liv själv. Jag brydde mig inte ens om att söka hjälp. Säg att jag 
hade en tid hos socialtjänsten, hade jag vägarna förbi gick jag in men inte annars… jag var 
upptagen med annat. Ju mindre jag hade kontakt med myndigheterna desto bättre var det, för 
då visste de inte var jag fanns.  
 
Socialen ställde sådana krav på mig hela tiden. Det skulle bli LVM om jag inte hörde av mig, 
det blev ett slags hot. Jag ville inte ha med dem att göra.  Jag vill klara mig själv… jag skulle 
inte gå upp och be dem om något.  
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Det hade varit skönt om någon kanske hade brytt sig istället för att bara bevilja. Jag träffade 
ju ingen utan de beviljade allt per telefon. Det var ingen som frågade hur jag mådde, ingen 
som frågade mig om jag kunde tänka mig att göra något annat. Det är klart att jag inte blev 
nöjd men jag hade inget annat val. 
 
Då resultatet visade på negativa åsikter om socialtjänstens arbete hade intervjupersonerna 
vissa förslag på hur de skulle vilja att socialtjänsten arbetade efter. Med hjälp av dessa förslag 
skulle man kunna få en bättre förståelse för sina klienter och utifrån det kunna hjälpa dem på 
bästa sättet.  
 
Socialtjänsten borde jobba mer ute på fältet så de inte bara blir som socialkärringar som 
sitter bakom sitt kontor, de vet ju inte hur det är att vara hemlös. Detta tror jag skulle göra 
dem till bättre arbetare, att gå ut och se hur folk verkligen lever och möta folk som bor i tält 
nu när det är så kallt. 
 
Jag tror att de ska ut mer, speciellt på nätterna och söka upp sina klienter och inte bara 
arbeta på dagtid, detta leder till att de får en närmare kontakt. Detta tror jag mycket på, man 
får ett ansikte och inte bara en röst i telefonen, och som egentligen inte vet något om mig. 
 
När man kommer ut ifrån fängelse skulle det vara bra om man slussades till något annat än 
härbärgen, det är rent vansinnigt, man måste ha en chans. Är man drogfri i fem sex månader 
på kåken, är motiverad och vill komma ut, så måste man ha ett hem. 
 
De sociala myndigheterna måste ta bättre hand om sina uteliggare. Varje gång man får in en 
narkoman på behandling är egentligen en investering i längden. Klarar man att få en 
människa drogfri så tjänar samhället stora pengar. Alla utslagna kostar massor med pengar. 
Det går aldrig att få bort problemet helt men varje narkoman man får bort från gatan tjänar 
man pengar på. 
 
Förebyggande insatser 
Det som efterfrågats för att hindra hemlöshet var svårt att få svar på då intervjupersonerna inte 
reflekterat över detta. Tidiga insatser i hemmiljön hade dock varit uppskattat av en del, likaså 
motivation och uppmuntran till att göra andra saker i livet än att missbruka.  
 
Jag vet inte vad som hade hjälpt. Kanske om man skulle slutat att ta droger. Sedan var jag 
inte mogen vid den tidpunkten att ta några beslut angående mitt eget liv, alltså jag brydde mig 
inte, eftersom jag knarkade. 
 
Om det var någon som kunde motivera mig till att göra något annat så kanske jag hade 
sluppit allt det här som man får stå ut med när man är hemlös. 
 
Hade det kanske varit så att socialen hade varit i min uppväxtmiljö, så kanske det hade blivit 
en helt annan sak. Eller så kanske det hade blivit värre… inte vet jag. Men sen när jag väl 
hade foten inne i missbruket, hade ingen kunnat stoppa mig, inte förrän jag själv ville och 
kände att jag inte orkade mer.   
 
Den egna viljan styr livsvalen och närstående står hjälplösa trots många försök. Den egna 
familjen hade kunnat vara en drivkraft att bryta avvikarbeteendet samt fokusera på något 
annat än drogerna. 
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Min morsa försökte mycket, men det funkade inte. Om inte det funkar med ens egen morsa så 
funkar inte hjälpen från någon socialsekreterare heller. Jag tror inte själv att något hade 
förändrats, inte förrän jag själv nått botten. 
 
Kvinnors respektive mäns hemlöshet 
Det förekom tydliga skillnader beträffande orsakerna till mäns respektive kvinnors hemlöshet. 
Resultatet visade att kvinnor är mer utsatta än män. Den hemlösa kvinnan beskrivs som 
sexuellt utnyttjad, ett offer för mannen, relationsbunden, svag och skamfylld.  
 
Det är ju svårare för kvinnor att vara hemlösa, dels är ju kvinnorna en minoritet, de är alltid i 
underläge. Samtidigt är det ju så att män vill ha kvinnor… så kvinnorna kan använda sig av 
sin kvinnlighet också för att få det de vill. 
 
Kvinnor blir ju mycket mer utnyttjade, dels får de gå på gatan för att försörja sitt missbruk 
dels blir de mer misshandlade än män. I och med att myndigheterna tycker att kvinnor är mer 
utsatta än män, pga. sin fysiska förmåga och för att de blir utnyttjade och kanske till och med 
våldtagna så får kvinnorna mer hjälp. 
 
Det är mycket svårare att vara hemlös som kvinna än som man. Jag tror att en kvinna får 
utsätta sig mer för att ha tak över huvudet för en natt, hon gör vad som helst.  En man som 
har saker hon behöver så som knark eller lägenhet, hon har då sex med honom bara för att 
hon vill ha något. När hon egentligen bara vill ha värme och någonstans att ta vägen… då 
gör hon våld på sig själv. 
 
Kvinnor med barn 
Samtidigt påpekades att det är svårare för kvinnor med barn att söka hjälp då de ofta döljer ett 
missbruk längre för rädslan att förlora familjen. De kanske inte har någon som kan se efter 
barnen när de är inne på behandling och vet inte om socialtjänsten hjälper till med det. Många 
gånger vill man inte be släktingar om hjälp, man är rädd för omgivningens reaktioner. 
 
Det är svårare för kvinnor, speciellt om de är äldre att söka hjälp. Dessa kvinnor har mycket 
svårare för att krypa till korset och säga att de behöver hjälp. Det är så fruktansvärt skamligt, 
de kanske har ett par ungar också. 
 
Eftersom kvinnor anses svagare än män och därmed bli mer utsatta bedöms hemlösa kvinnor 
lättare vara i behov av hjälp. Detta innebär att dessa kvinnor blir tvungna att acceptera 
myndighetens bild av de d.v.s. som svaga personer som man ska tycka synd om.    
 
De på socialen tycker nog mer synd om en liten tjej som kanske bara är 19 - 20 år, det är 
klart att de vill hjälpa henne. De är tuffare mot killar därför att de kanske har fått många 
chanser men bränt dem. 
 
Livet efter hemlösheten 
Samtliga intervjupersoner lever under ordnade livsförhållanden i dag och har ett eget boende 
med förstahandskontrakt. Inget missbruk föreligger och alla har arbeten som de trivs med. 
Många har skaffat sig utbildningar med inriktningar som intresserat dem. Somliga har blivit 
föräldrar, andra har en önskan om att bli det så småningom. Upplevelserna som man har varit 
med om finns kvar i minnet och man önskar sig inte tillbaka det gamla livet.  
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När jag hade kommit in på utbildningen så var detta så stort för mig eftersom jag hade bott i 
trappor och hos gamla kompisar och nu helt plötsligt så hade jag allting! Det är helt 
underbart, det är kanonbra. Jag är stolt över mig själv, jag har en egen lägenhet som jag har 
haft i fyra år och sedan har jag ju ett jobb. Jag är drogfri! 
 
Det är en stor skillnad. Det livet jag hade innan skulle jag inte önska någon, inte ens min 
värsta fiende. Det känns bra nu. Och så har jag bil och körkort! Det är stort för mig. 
 
Mitt liv i dag, ja jag är en helt vanlig Svensson, det trodde jag aldrig. Blev förälder för tre 
månader sedan, har ett vanligt jobb. Jag försöker leva så normalt som möjligt, det är skönt 
att hålla på med sitt eget hem vilket man aldrig trodde var möjligt. 
 
Trots alla traumatiska händelser under tiden som hemlösa utstrålar intervjupersonerna lycka 
och välmående och ser positivt på framtiden. De är rädda om det de har är nöjda med sin 
tillvaro och vill bara blicka framåt. 
 
Jag har jobb där jag trivs jättebra, sedan har jag nycklar till min firma, vilket betyder att jag 
är betrodd och det växer man med… och idag står jag faktiskt själv med mitt namn på dörren 
här. Det är helt fantastiskt, jag står med på kontraktet och det trodde jag aldrig var möjligt! 
 
För fem år sedan tills idag har mitt liv vänt rakt upp och ner, till det bättre alltså. Jag har fast 
jobb, jag har en kvinna jag älskar, tak över huvudet, mat på bordet när jag kommer hem, det 
kan inte bli bättre! 
 
För- och nackdelar med det nya livet 
Det nya livet med en egen bostad har dock både för- och nackdelar. Man kan känna av 
ensamheten och känna sig rastlös. Ofta fyller man detta tomrum med olika aktiviteter. Det 
gäller att aktivera sig själv eftersom ingen kommer att göra det åt en.  
 
Fördelar med det ”nya livet” är att man slipper polisen, man slipper träffa en massa 
psykopater, man har det tryggt. Alla de negativa grejorna med den kriminella livsstilen, och 
allt vad det innebär, är ju skönt att slippa. Samtidigt är det ju skönt att slippa jaga droger 
hela tiden. 
 
Det kan ju bli tråkigt emellanåt, man får liksom aktivera sig själv. Det är ingen som kommer 
hem till en och säger kom igen nu gör vi något. Men jag tränar och jobbar och… ja det är väl 
det största problemet, det kan bli lite tråkigt emellanåt, lite understimulerande. För innan var 
det så att man alltid hade något att göra, och det var bra med det. Man hann liksom aldrig 
sitta ner och tänka.  
 
Det bästa med mitt nuvarande liv är att man kan gå hem, man kan låsa om sig, ja man har ju 
sitt liv. Det jag äger och har, det har jag här inne i min bostad. Här kan jag äta, duscha, i 
stort sett göra vad jag vill. 
 
TEORETISK PROBLEMATISERING  
Antonovsky (2003) visade i sin forskning av fångar under andra världskriget som genomlidit 
koncentrationslägren, att somliga av fångarna klarat sig bättre än andra. Dessa hade högre 
KASAM än de andra fångarna. Frågor som vi ställer oss då är; har hemlösa lägre KASAM än 
andra som inte blir hemlösa? Hur kan det komma sig att somliga är hemlösa endast en kortare 
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period medan andra kan vara det i flera år? Är det en persons KASAM som bestämmer hur 
lång tid man är hemlös? 
 
Om man ser till de tre begreppen, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, som 
KASAM består utav, går alla tre in i varandra. En människa med hög känsla av begriplighet 
förväntar sig att de stimuli som hon kommer att stöta på i framtiden är förutsägbara eller som 
överraskningar går de att ordna och förklara. Då en person t.ex. förlorar sin bostad och kanske 
tillhörigheter (ofta pga. missbruksproblematik eller kriminell livsstil) tror vi inte att det 
kommer som en stor överraskning för denna person. Men om individen ändå blir överraskad 
tror han att situationen går att ordna, samt ser en förklaring till att situationen blev som den 
blev genom olika anledningar. Det är när man kommer till hanterbarheten som det brister för 
den hemlösa. Han känner att livet behandlar honom orättvist och att det inte finns tillräckligt 
med resurser (det kan vara krav som socialtjänsten ställer på honom t.ex. drogfrihet) till hans 
förfogande. Detta i samband med meningsfullheten (begreppets motivationskomponent) 
upplevs inte som givande. Man välkomnar inte denna utmaning i livet och skulle hellre vilja 
vara utan den. Man ser inte heller någon mening i situationen. Om vi ska dra slutsatser 
angående Antonovskys begrepp KASAM och hemlösa, kan vi konstatera att hemlösa har ett 
högt värde av begripligheten men låga värden av hanterbarheten och meningsfullheten.  
 
Antonovskys begrepp KASAM tycker vi är tillämpligt på våra intervjupersoner. Vi vill dra 
paralleller mellan KASAM och AA (Anonyma Alkoholister). Vi tror, att missbrukare dras till 
AA eftersom de höjer sitt KASAM tillsammans med andra som varit i samma situation. 
Genom att anförtro varandra och dela med sig av sina erfarenheter uppnår man begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Även om den hemlöse under sin tid som missbrukare inte 
insåg det då, uppnår man en förståelse tillsammans i efterhand. Dessa erfarenheter bearbetas 
sedan tillsammans med de andra i gruppen.    
 
Vidare kan man se att motivationen spelar en betydande roll då man vill förändra en livsstil, 
exempelvis att ta sig ur hemlöshet. Om man utgår ifrån Jenners (1987) motivationsprocess 
kan man se att motivation är uppdelat i tre viktiga delar. I de två första delarna handlar det om 
motivation som en inre drivkraft samt att den måste ställas i relation till något, ett mål. Som 
hemlös har man säkert ett mål, exempelvis ett eget boende, och många gånger tror vi att deras 
inre drivkraft styr dem mot detta mål. Den tredje aspekten av motivationsbegreppet handlar 
om krafterna inom individerna, och deras omvärld gör att de antingen blir uppmuntrade och 
stärkta i sina strävanden eller besvikna och hämmade. En tanke som väcks är; om man är 
hemlös och har en inre drivkraft mot att skaffa sig en egen bostad, blir man inte tillräckligt 
uppmuntrad och motiverad av socialtjänsten för att uppnå sitt mål? Det kan också vara så att 
den hemlöse inte har motivationen som en inre drivkraft, kanske pga. ett pågående missbruk. 
Därför blir han inte motiverad till att sluta missbruka och få en egen bostad. Jenner skriver 
även att tidigare upplevelser samt nuvarande miljösituation kan påverka motivationen. Det 
kan vara så att den hemlöse har obearbetade upplevelser och kriser som måste lösas innan han 
kan ta sig an sin missbruks- och bostadssituation.  
 
Även Miller och Rollnick (2003) skriver om motivation för att uppnå förändring. Att vilja, att 
tro att man kan och att vara redo, är de tre stegen mot förändring. Som hemlös kan man sakna 
en eller flera av de olika delarna. Somliga intervjupersoner ville inte förändras, andra trodde 
inte att de kunde förändras eller så var de inte redo. Att lämna sitt liv som hemlös innebär 
även att lämna en identitet, en gemenskap som i sig är en trygghet. Denna trygghet finns hos 
de som befinner sig i samma situation. Då man väljer att lämna sitt liv som hemlös förlorar 
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man vännerna, gemenskapen och tryggheten. Därför tror vi att många väljer att leva kvar i 
hemlöshet. 
 
Både Jenner, Miller och Rollnick skriver om motivationen och dess betydelse för att uppnå 
förändring. Vi tror att motivation är nyckelordet för förändring och författarnas tankar kring 
motivation lägger grunden till hur man borde resonera i arbetet med hemlösa och 
missbrukare. Om en person inte vill förändras, kommer inte en förändring att äga rum. Genom 
att bidra med motiverande samtal kan vi gemensamt med den hemlöse sätta upp kortsiktiga 
mål och motivera honom till förändring. 
 
Om vi ser till Goffmans (2003) olika typer av stigman kan vi se att ett av dem är fläckar på 
den personliga karaktären, psykiska rubbningar, fängelsevistelser, alkoholism, arbetslöshet 
och självmordsförsök. De nämnda beteenden är några som förknippas med hemlöshet. Att 
leva som hemlös innebär att man avviker från samhällets normer och regler. Med en 
missbruksproblematik i samband med hemlöshet följer ofta psykiska rubbningar, 
fängelsevistelser, arbetslöshet. Utifrån Goffmans begrepp kan vi fastställa att hemlösa besitter 
ett stigma och avviker på ett oönskat sätt från våra förväntningar. 
 
Stämplingsperspektivet är uppbyggt på föreställningen om de sociala reaktionernas betydelse 
för utveckling av människors självuppfattning. Primära avvikelser d.v.s. handlingar som inte 
är accepterade men som i slutändan avskrivs, gör alla människor någon gång i livet. Dessa är 
oacceptabla då de utförs men i slutändan normaliserar vi handlingen. För att en handling ska 
bli sekundär krävs det att handlingen inte längre kan normaliseras. Detta i sig leder till 
självstämpling samt en identifiering av det avvikandet beteendet. Då den hemlöse påbörjar sin 
avvikarkarriär är hans beteende till en början accepterat. Man föreställer sig att det är ett 
snedsteg ifrån personen men att han kommer att ändra på sitt beteende. Till slut har han utfört 
tillräckligt många handlingar som samhället inte godtar. Vi tror att det främst rör sig om 
missbruk i samband med kriminalitet. Gång på gång visar samhället att dessa beteenden och 
handlingar inte är acceptabla och den hemlöse blir stämplad. Till slut förstår den hemlöse att 
han avviker från samhällets normer och identifierar sig med avvikarrollen. Detta är inget som 
händer under en dag, utan det är ett samspel mellan individens avvikande handlingar och 
samhällets reaktioner, som Hilte skriver (1996).  
 
Med andra ord kan man säga att det är samhället som bestämmer vilka det är som blir 
avvikare. Enligt detta perspektiv är det inte den hemlöse som medvetet avviker från normerna. 
Han får lära sig av andra att hans beteende inte är acceptabelt och blir stämplad därigenom. 
Men om samhället hade ändrat på sina normer och värderingar, hade då hemlösa fortsatt att 
vara en avvikande grupp? Med tanke på hur bostadsmarknaden ser ut i dagsläget är det inte 
helt omöjligt att de hemlösa kommer att bli fler. Kommer denna eventuella ökning leda till att 
vi inte stämplar hemlösa som en avvikare utan ser dem som en naturlig del av samhället? 
Eller ligger problemet på bostadsmarknaden? Kanske är det så att vi först av allt borde satsa 
mera pengar på att istället motivera de hemlösa till en annan livsstil? 
 
Goldberg (2000) skriver om avvikarkarriärmodellen, vilket påminner ganska mycket om 
stämplingsperspektivet. Avvikarkarriärmodellens första stadier är föräldrars stämpling. Barn 
kan lära sig att de är bra fast en handling de utför är oacceptabel, andra får lära sig att de är 
dåliga människor. Det är så livet börjar för den hemlöse. Då individen möter samhället i det 
andra stadiet får han bekräftat att han avviker och inte duger. I detta stadiet spelar samhället 
en viktig roll då det är här som chansen att avbryta avvikarkarriären är som störst. Samhällets 
insatser och ingripande är betydelsefulla för att kunna avbryta beteendet och komma på rätt 
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spår igen. I det tredje stadiet är den hemlöse medveten om normerna han bryter mot. Den 
hemlöse har redan en negativ självbild och det hjälper inte att ge negativa reaktioner på 
beteende och handlingar. Istället tolkar den hemlöse reaktionerna som ytterligare bekräftelse 
på hur dålig han är. Den hemlöse är nu inne i det fjärde stadiet, avvikelsespiralen. 
Stämplingsreaktioner från samhället ger den hemlöse en negativ självbild som i sin tur leder 
till sekundär avvikelse. Dessa avvikelser är ett misslyckande enligt kulturella definitioner 
vilket leder till mera stämpling. Den hemlöse har hamnat i en ond spiral. 
 
KASAM tycker vi stämmer ganska bra in på hemlösa. Vi är lite tveksamma till föräldrars 
stämpling och tror inte att alla hemlösa får denna stämpling. Det andra stadiet om samhällelig 
stämpling kan enligt oss vara det första steget i en avvikarkarriär. Annars tror vi att 
avvikarkarriärmodellen stämmer bra in på hemlösa, hur de blir stämplade av samhället pga. 
att de avviker från normerna och hamnar i en ond spiral. Då en person är på väg in i en 
avvikarkarriär är det viktigt att myndigheter samarbetar tillsammans ända ifrån början, från 
dagis, till skola och fritidsgårdar. Desto tidigare beteendet bryts, desto bättre är det. Det är inte 
så att en person helt plötsligt blir hemlös, det är ett förlopp under många år. Om man väl 
träder in i avvikelsespiralen är det svårt att ta sig ur och man gräver sig djupare i problem än 
man någonsin hade kunnat ana. 
 
Förlusten av bostaden kan ha varit en kris i sig som skapat nya trauman, skriver Cullberg 
(2003). Traumatiska kriser kan utlösas av en yttre, omskakande och oväntad händelse, där ett 
exempel på detta kan vara objektförlust. Denna kris tycker vi stämmer bra in på vad man 
upplever då man blir hemlös. Då man förlorar sin bostad blir man till en början chockad och 
kan inte ta till sig vad som har hänt. Under reaktionsfasen börjar individen förstå vad som har 
hänt och reagerar på detta genom att ta droger, i försök att dra sig undan och hålla ifrån sig 
traumat. Genom missbruk kan individen skjuta upp bearbetningen och riskerar att fastna i 
chockfasen eller reaktionsfasen. Det är just detta som vi tror händer individen. Istället för att 
gå vidare till återstående faser (bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen) så fastnar 
individen i de första faserna. Mera stämpling från samhället gör att individen hamnar i 
avvikelsespiralen och så länge han drogar då är det svårt att ta sig vidare till de två sista 
faserna. 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
När man funderar över vad man borde ha gjort annorlunda kommer man på en del bra saker 
som vi kan ha nytta av i framtiden. Vi har, utifrån våra frågeställningar, övervägt olika 
metoder för att kunna utföra denna studie. Vi diskuterade fram och tillbaka vilka fördelar 
respektive nackdelar det fanns mellan kvalitativ och kvantitativ metod i samband med vårt 
arbete. Till slut valde vi kvalitativ metod och av flera möjliga kvalitativa 
datainsamlingsmetoder valde vi intervjuer. Att utgå från enkät var inte aktuellt för oss 
eftersom våra frågor krävde en djupare beskrivning och vi anser att man inte kan få ett 
tillräckligt heltäckande svar på hur någon upplever sin situation på annat sätt. Dessutom 
trodde vi inte att vi skulle kunna få in så många svar i form av enkäter som vi behövde för att 
kunna utföra denna studie. Vid personliga intervjuer finns möjligheten att precisera sig, 
förklara oklarheter och ställa följdfrågor.  
 
Svårigheten med en kvalitativ forskningsintervju och någonting man måste ta hänsyn till är att 
en forskningsintervju inte är ett samspel mellan två jämställda parter. Det finns en bestämd 
maktsymmetri, det är intervjuaren som bestämmer situationen, presenterar samtalsämnena och 
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styr genom ytterligare frågor (Kvale, 1997). Enligt Bryman (2002) finns det ytterligare 
problem med intervjuer som är den så kallade intervjueffekten, där intervjuaren själv med sin 
närvaro påverkar svaren. Exempelvis är risken stor att intervjupersonen svarar i en riktning 
som intervjuaren upplevs uppmuntra, intervjuaren kan också styra intervjupersonens svar och 
även risk för feltolkning av svaren förekommer. Våra halvstrukturerade intervjufrågor kan 
möjligen ha påverkat validiteten då det gavs utrymme för oss att ställa följdfrågor och att vi 
då omedvetet kan ha ställt ledande frågor.        
 
När vi träffade intervjupersonerna och berättade om vår studie blev samtliga svaren positiva 
och alla ställde sig mycket vänliga till att delta i denna studie. Här är det naturligtvis intressant 
att fråga sig varför svaren blev så positiva. Dels kan det bero på att respondenterna är 
intresserade och därmed vill framföra sina åsikter, men det kan också bero på att de tidigare 
känt sig nonchalerade och nu ser detta som en chans att framföra sina åsikter.  
 
Vi använde oss av ett snöbollsurval i vår undersökning och detta faller naturligt för oss med 
tanke på att det var svårt att få tag i tillräckligt många intervjupersoner annars. Anledningen 
till detta kan vara att det inte är många som vill eller kan prata med okända personer om sin 
tid som hemlös eftersom denna tid har medfört ett och annat dåligt minne.  
 
I vår undersökning används ett ganska litet urval, det var fyra personer som deltog i vår 
undersökning varav tre män och en kvinna. Det som vi uppfattar som mindre positivt är att 
antalet gör att det är svårt att göra några generaliseringar men å andra sidan anser vi att antalet 
deltagare är lämpligt med tanke på den tid som var avsatt till studien. Vi tänkte att det är 
bättre att använda sig av få intervjuer och få mer tid att ägna åt reflektioner än att göra flera 
intervjuer och sedan inte ha tid för de andra momenten. 
  
När vi kritiskt har granskat vårt tillvägagångssätt och framförallt kriterierna för 
intervjupersoner, har vi insett att vi skulle ha försökt få hälften män och hälften kvinnor för 
intervjuerna, då detta förmodligen hade gett oss mer jämlika svar på kvinnors respektive mäns 
hemlöshet.  
 
Nu i efterhand tycker vi att våra intervjufrågor kunde ha utformats bättre. Vi har inte varit 
missnöjda med de frågor som vi ställde till intervjupersonerna utan det var mer att frågorna 
kunde ha blivit fler än de vi hade. Även om frågorna till stor del liknade varandra och delvis 
gick in i varandra framkom ändå relevant information under intervjuerna.      
 
Resultatdiskussion 
Intervjupersonernas beskrivningar av vilka insatser som sätts in för de hemlösa skiljde sig åt. 
En del menade att samhället/socialtjänsten gör mycket och att det finns många alternativ till 
hjälp att få såsom en plats på härbärgen, behandling, praktik medan andra tyckte att man inte 
fick någon hjälp alls. Själva tycker vi att resurserna är mycket begränsade och ibland även 
felplacerade vilket också framkom i resultatredovisningen. I de flesta kommunerna är 
ekonomin dålig vilket leder till att vård och omsorg för hemlösa människor blivit lidande. 
Sedan har vi den nya bostadspolitiken där bostadsrätter har ökat och gjort det svårare för 
socialt utslagna människor att komma tillbaka på bostadsmarknaden. Om man en gång blivit 
vräkt på grund av ekonomiska problem är det i dagsläget svårt att få en lägenhet igen. Det 
som behövs för dessa människor är stöd från samhället. Man måste integrera dessa människor 
in i samhället samt i arbetslivet igen. Att få ett arbete och en bostad är en viktig del för 
hemlösa människor som behandlas för missbruk eller psykiska problem.  
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Vi tycker att politiker och bostadsföretag har gett upp om hemlösa människor och flyttat över 
ansvaret till socialtjänsten och frivilligorganisationer. Det är det gamla vanliga att ingen vill ta 
itu med problemet utan människor bollas fram och tillbaka, från myndighet till myndighet. 
Psykiatrin vill inte veta av heroinister och psykiskt sjuka stör i missbrukarvården. Vi anar att 
samarbete mellan psykiatrin och missbrukarvården inte är den bästa. Det verkar som om 
staten är mer intresserad av att sätta kriminella och narkotikamissbrukare i fängelse än att 
erbjuda dem behandling. De här bristerna anser vi måste åtgärdas. Våra förslag är att psyk- 
och missbrukarvården byggs ut, anpassas till individer och förbättras helt enkelt. Det handlar 
om mer tillgångar till missbruksvård och psykiatri och om bättre samarbete. En missbrukare 
som får ett hyreskontrakt, riskerar att snabbt vräkas om han inte får hjälp med sitt missbruk. 
Allting går hand i hand men vi vet att det är lättare sagt än gjort.  
 
Sedan finns det människor som, trots all behandling i världen, troligen aldrig kommer att 
kunna eller vilja bo i egen lägenhet. För dem är det viktigt att det finns en säng på något 
härbärge där de kan sova en natt, ställen där man kan få mat och kläder, läkar- och 
tandläkarvård, nya sprutor osv. Det är svårt att hjälpa personer som inte vill bli hjälpta. Detta 
framkom även i vår undersökning. Många av de intervjuade menade att vill man ha hjälp så 
kan man få det, det är dock många som väljer att inte ta emot den erbjudna hjälpen. Vi hade 
förväntat oss fler negativa reaktioner från intervjupersonerna angående samhällets insatser 
men vi kan nu i efterhand konstatera att håller man sig drogfri så finns hjälp att få.  
 
När vi gjorde denna studie var inte syfte att koncentrera oss på missbruksproblematik men vi 
tycker att det är värt att nämna att missbruk, psykisk ohälsa och människors misslyckanden, 
problem och skulder kopplas oftast till hemlösheten. Att bevara en normal livsstil samtidigt 
som man har missbruksproblem anser vi är omöjligt i längden. Har man dessa problem blir 
det svårt att sköta ett arbete och det i sin tur leder till att man inte får inkomst och inte kan 
betala sina räkningar. Familjen blir också drabbad eftersom den inte fungerar som den ska. 
Samtliga intervjupersoner hade börjat med droger redan i tidig ålder och det gick så pass långt 
att drogerna tog ledningen i deras liv. Detta stämmer bra överens med det Fölster och 
Säfsbäck (1999) skriver att såväl hemlösa missbrukare som hemlösa med psykiska 
funktionshinder har ökat under 1990- talet samt att tre av fyra hemlösa har missbruksproblem. 
En del har blivit hemlösa pga. missbruk och andra missbrukar pga. att de är hemlösa. 
Arbetslöshet, ökade boendekostnader och försämringar i välfärdssystemet är andra faktorer 
som ökar risken för hemlöshet bland socialt svaga grupper i samhället. Vi kan konstatera att 
hemlösheten är ett arbetsmarknads-, integrations- och inte minst bostadsproblem. 
 
Ett mönster vi kunde se var att när intervjupersonerna missbrukade brydde de sig inte om 
hjälpen från samhället eller så var det inte rätt resurser som sattes in. Politiker tror att genom 
att bygga fler bostäder så löser man hemlösproblematiken, men vårt resultat visade att så är 
inte fallet. Det handlar om att bryta en livsstil och vissa av intervjupersonerna påpekade 
vikten med motiverande samtal för hemlösa. Att skicka in någon på behandling utan att 
personen är motiverad till att sluta med sitt missbruk är meningslöst och kostar enbart pengar. 
Att sätta upp små och kortsiktiga mål och att arbeta med ”motiverande samtal” tror vi hade 
varit lönsamt. Vi vill än en gång betona hur viktigt det är att den hemlöse vill förändras, tror 
att han kan förändras och är redo att förändras. 
 
Att vara hemlös kan innebära en kris som påverkas av den livssituation personen befinner sig 
i vilket också Cullberg (2003) anser. Tonårstiden är för många svår då en anpassning till 
vuxenlivet sker. Att samtidigt drabbas av hemlöshet kan innebära att det blir svårt att 

 30



acceptera och övervinna situationen. Det är då man kan börja ta till olika narkotiska preparat 
för att fly från verkligheten eftersom man har svårt att acceptera sin livssituation.  
Cullberg framhäver tydligt vikten av att ställa rätt diagnos på ett psykiskt trauma, annars är 
risken stor att den inte behandlas på ett riktigt sätt. Mest centralt i ett psykiskt trauma är att 
personen blir hjälplös och tappar kontakten med omgivningen. Har man problem sedan innan 
kan traumatiska upplevelser vara särskilt hårda. Risken för att utveckla allvarliga psykiska 
sjukdomar är större om man har tappat kontrollen över sitt liv och/eller förlorat gemenskapen 
med andra. Om en positiv förändring ska ske måste den drabbade få tillbaka sitt 
självbestämmande och makten över sitt liv och enligt författaren är detta endast möjligt inom 
en relation. Han menar vidare att den drabbades erfarenheter ska tas på allvar och att man ska 
uppmuntra personens styrka. Det intressanta är att personer som drabbas av trauma sällan ber 
om hjälp och är speciellt motvilliga till behandling, menar Cullberg. Detta kan kopplas till 
intervjupersonerna då vi anser att anledningen till att dessa inte ville ha någon hjälp från 
samhället kan vara att de fastnat i chockfasen eller reaktionsfasen, vilket innebär att man inte 
har bearbetat den traumatiska upplevelsen och inte är mottaglig för hjälp. De kanske har sökt 
hjälp många gånger för olika problem men traumat som de har varit med om har inte 
upptäckts och oftast har detta lett till att man inte har fått lämplig behandling och tillräckligt 
gott bemötande.  
 
Vi anser att ett stort dilemma är att socialtjänsten tar tag i problemet för sent. När personen 
ifråga egentligen skulle behöva hjälp så är situationen enligt socialen inte tillräckligt akut. När 
de väl får hjälp har de legat efter med så många hyror att de blivit vräkta och då är det för 
sent. Detta resonemang är ingen kritik mot socialtjänsten då vi förstår att de flesta av landets 
kommuner har dragit ner på socialtjänstens resurser. Det innebär att man inte kan arbeta efter 
vad socialtjänstlagen förmedlar. Det finns för få möjligheter att arbeta förebyggande och 
uppsökande eftersom pengarna inte räcker till.  
 
Resultatet visade att vara hemlös som kvinna medför inga positiva upplevelser. Efter att ha 
blivit våldtagna, misshandlade och trakasserade har dessa kvinnor negativ bild av sig själva. 
Det är oftast så att dessa kvinnor inte anmäler några våldtäkter eller misshandeln och därför 
finns de inte med i någon av dessa grupper. Att föda barn ska upplevas som något positivt 
med hemlösa kvinnor kan inte känna glädje eftersom barnen blir omhändertagna. Dessa 
kvinnor kan inte ens ta hand om sig själva. Detta stärker tidigare forskning då Fölsters och 
Säfsbäcks kartläggning (1999) visade på att endast 36 barn under 18 år rapporterats som 
hemlösa. Med detta kan man fastställa att barnen sällan bor ihop med den hemlöse föräldern, 
utan befinner sig i familjehem eller är tvångsomhändertagna. Det framgick även att hemlösa 
kvinnor ofta sätts in i situationer där de riskerar att bli beroende av män för att få tak över 
huvudet. Vi har både läst och fått hört av intervjupersoner att när det gäller kvinnors 
hemlöshet nämns allt ofta betydelsen av våld och fattigdom som tänkbara orsaker. Dessa 
kvinnor är ofta beroende av misshandlande män. När dessa män kommer tex. in i fängelse blir 
kvinnorna ensamma och har svårt att klara sig på egen hand.    
       
Resultatet från intervjuerna har även bidragit till en större förståelse för hemlösa och hur man 
upplever kränkningar samt hur det är att leva som avvikare. För att knyta an till inledningen 
där vi ställde oss frågor som; hur kan ett välfärdsland som Sverige ha över tiotusen hemlösa? 
blir svaret på den frågan utifrån resultatet från vår studie att de hemlösa inte självklart vill ha 
hjälpen som erbjuds pga. att de inte är motiverade eller redo för förändring.   
 
Socialstyrelsen rapport (2005) visade att antalet hemlösa personer i Sverige har ökat de 
senaste åren. Detta är en ökning med 2000 till 3000 fler än 1999. Utifrån dessa resultat kan vi 
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konstatera att hemlösheten är ett stort problem i Sverige och som ökar med åren. Vad kan 
detta bero på och vart går alla pengar som regeringen avsätter för de hemlösa? Under perioden 
2002-2005 har regeringen avsatt 30 miljoner kronor för insatser mot hemlöshet. Om dessa 
insatser har används rätt varför har antalet hemlösa ökat, de borde väl minska istället? Är det 
för att begreppet ”hemlös” har fått en bredare definition och med detta har man kunnat fånga 
upp fler grupper? Vi tycker att det finns tre saker som är väsentliga i arbete med hemlösa och 
det är att det måste finnas hjälp för både de som vill ha och inte vill ha hjälp samt att tänkbara 
orsaker till hemlöshet förebyggs.   
 
Vidare vill vi påpeka att mörkerantalet bland hemlösa säkerligen är stort. Vårt resultat visade 
att många drar sig undan myndigheter, inte minst socialtjänsten, för att slippa ha kontakt med 
dem och för att undvika att få krav på sig. De tycker att det är bättre att de inte vet var de 
befinner sig, då kan inte myndigheterna hitta dem. Vi undrar hur många av de hemlösa som 
har detta tankesätt? Har vi fler hemlösa än vad vi räknat med, eller stämmer alla mätningar 
som utförs? Vi tror att mörkerantalet är stort, och hade man fått fram det verkliga antalet tror 
vi att många hade blivit förvånade.  
 
Det framkom i teorin att avvikare fyller en funktion i samhället, är det så att vi behöver 
hemlösa i samhället? Genom att dessa människor lever som de gör så ger de en slags trygghet 
till ”accepterade” människor i samhället. Vid kriser och jobbiga situationer tänker vi ofta; det 
kunde ha varit värre. Inte sällan syftar man på de människor som har det sämre än vad man 
själv har det, i detta fall de hemlösa. De befinner sig längst ner på statusstegen och skänker 
tillfredsställelse till människor som jämför statusgrupper. Vad hade hänt om Sverige inte hade 
haft en enda hemlös människa? Vem hade man då jämfört sig med? Säkerligen hade det blivit 
så att det hade slutat med att en annan grupp hade hamnat längst ner på statusstegen. 
Avslutningsvis vill vi bara säga att vi som svenska medborgare måste tänka på att vi lever 
tillsammans med de hemlösa människorna och att en del av deras problem också blir vårt 
problem. 
 
Pedagogiska implikationer 
I arbetet som behandlare kommer man med all säkerhet att komma i kontakt med människor 
som har varit hemlösa. Därför anser vi att denna studie har varit givande då den ger oss en 
djupare förståelse för vilka upplevelser hemlösa människor har varit med om. Om man arbetar 
med hemlösa missbrukare måste man inse att det inte alltid är som de vill ha hjälp. Ofta är de 
upptagna med att missbruka och det är inte förrän de själva nått botten och vill ha hjälp som 
hjälpinsatserna kommer att bli betydelsefulla. Teoretiska utgångspunkter påpekade att 
motiverande samtal är viktigt i arbetet med de hemlösa, och även med andra människor som 
har missbruksproblem. Denna studie ger oss framtida behandlare möjlighet att ta del av hur 
det kan vara att leva som hemlös, vilken kränkning det är för en individ att stå utan hem och 
bostad. Då man i arbetslivet träffar på dessa människor är det viktigt att vara empatisk, samt 
visa förståelse för livet de levt som hemlösa, något som varje behandlingspedagog bör vara 
införstådd med.  
 
Vidare har vi fått, för oss, ny kunskap om vilka insatser som sätts in för hemlösa. Då vi träffar 
på en individ som tidigare varit hemlös har vi nu en del ny kunskap om vad de har varit med 
om i livet, vilka insatser de tagit emot samt vad som fungerat bra respektive dåligt. Genom 
samtal kan man komma fram till vilka insatser de ansåg vara som en hjälp och vilka som var 
mindre hjälpsamma. På det sättet kan man tillsammans komma fram till vilka insatser 
individen har ett behov av och göra dem delaktiga i behandlingsplaneringen. 
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Vi har också lärt oss att det skiljer sig en del när det gäller hemlösa kvinnor respektive män. 
Kvinnorna är mer utsatta och känner ofta mer skuld än männen gör. I arbetet med kvinnor är 
det viktigt att ta hänsyn till barnen och att arbeta med skuld - och skamproblematiken som de 
har då de inte klarat av att ta hand om sina barn.    
 
Framtida forskning 
Vi upplever att det finns en del forskning gjord angående hemlösa. Större delen inriktar sig 
dock på att beskriva vem de hemlösa är och hur många de är till antalet. Vi har också 
uppmärksammat att större delen av utförda studier är gjorda på män. Forskning angående 
kvinnor och deras problematik är något som vi efterfrågar. Fortsatt forskning om hemlösa 
skulle kunna inrikta sig på att försöka tydliggöra de faktorer som verkar drivande och 
motiverande för individen att ta sig ur hemlöshet. Detta är något som vi känner hade lönat sig 
då varje investering för att få bort de hemlösa från deras kriminella livsstil är en investering 
för samhället.  
 
Om vi skulle göra ytterligare en forskning så skulle vi fokusera oss på hemlösa kvinnors 
situation. Detta känner vi hade varit givande eftersom den forskning som finns inom området 
nu är ganska begränsad. Det hade varit intressant att inrikta sig på skuld – och 
skamproblematiken hos dessa kvinnor, samt hur man på bästa sätt arbetar med detta.    
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 Bilaga 1 
 

Förfrågan om medverkan i C- uppsats 
 

Växjö 060130 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studerande som läser på programmet ”Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och 
missbrukarvård” 120 p, vid Växjö universitet.  
 
Vi kontaktar er med anledning av den C- uppsats vi ämnar skriva. C- uppsatsen kommer att 
baseras på en undersökning gjord på intervjuer. Den undersökning som vi ska utföra kommer 
att handla om samhälliga insatser för hemlösa personer; vad finns det för hjälp att få, hur 
upplevs hjälpen man fått, manlig respektive kvinnlig hemlöshet o.s.v. 
 
Vi anser att era erfarenheter skulle vara mycket intressanta att få ta del av. För att göra detta 
vill vi gärna få möjligheten att intervjua er. 
 
I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete och 
som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 
doktorsexamen- vilket också examinatorerna har. Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, både 
vad det gäller uppsatsernas innehåll och etiska aspekter.  
 
Vi ber att få kontakta er per telefon i v. 5 för att höra efter om eventuellt intresse finns. 
Därefter kan vi bestämma vidare om dag och tid för intervjuer. Vid eventuella frågor så kan ni 
nå oss på tfn 0511- 145 71 eller 040- 293 171. 
 
 

Med vänlig hälsning 
 
  

………………………….. 
Alma Hodzic 

 
 

………………………….. 
Denice Christensen 

 
 
Handledare: Kerstin Köhlin 
 
Examinator: Gill Croona 
 
Kursansvarig: Gill Croona 



Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrund 

• Ålder? 
• Kön? 
• Ursprung? 
• Sysselsättning? 
• Boende? 

 
Samhällets insatser 

• Vad tycker du om hjälpen samhället ger hemlösa? 
• Vad tycker du om hjälpen du har fått? 
• Den hjälp du fått, var det den hjälp du ville ha eller skulle du föredra någon annan 

hjälp? 
• Hur ser du på kontakten med socialtjänsten? Vad är bra/dåligt? Vad kan göras 

annorlunda? 
• Vad skulle ha kunnat stoppa dig från att bli hemlös? 
• Vilken hjälp skulle du velat ha innan du blev hemlös för att förhindra detta? 
• Hur länge var du hemlös? 
• Tror du att det är någon skillnad mellan att vara hemlös som man respektive kvinna? 
• Hur ser ditt liv ut i dag? 
• Hur länge har du bott i ditt nuvarande boende? 
• Vilka fördelar och nackdelar finns det med ditt nuvarande boende? 
• Övrigt? 

 
 



Bilaga 3 
 

Missiv till deltagare i studien om samhälliga insatser för hemlösa 
 
 
 
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av är 
de som presenteras av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt deltagande i vår 
studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser på dem.  
 
De etiska kraven är: 
 
Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 
syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, vilken 
utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt 
deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta längre.  
 
Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något du 
inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt deltagande 
i studien.  
 
Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det är 
just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter.  
 
Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien kommer att användas 
till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. Du kommer att få 
ett exemplar av uppsatsen om du vill.  
 
Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För oss är 
det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss – då det är just dem vi 
intresserar oss för.   
 
 
 
     ………………………….. 
                 Namn 
 
     ………………………….. 
              Telefon 
 
                        Växjö 060130  
 
 
Handledare: Kerstin Köhlin 
 
Examinator: Gill Croona 
 
Kursansvarig: Gill Croona 
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