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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur hemlösas livssituationer ser ut i dagens samhälle. 

Vi vill även kartlägga samhällets insatser för de hemlösa och samtidigt skapa en 

förståelse för hur de hemlösa blir bemötta av andra. Denna studie har begränsats till att 

handla om de människor som har varit eller befinner sig i hemlöshet och deras 

perspektiv. Vi utförde den empiriska undersökningen med hjälp av personliga 

intervjuer. I resultatet framkommer det att hjälp finns om man är villig att ta emot den. 

Det finns de som väljer att klara sig själva och inte vill ha någon hjälp från samhället för 

att de inte vill ingå i systemet. Samtliga respondenter menar att, eftersom de har 

övergett samhällets normer och därmed tagit avstånd från systemet, har dem blivit 

stämplade. För att bredda förståelsen av de hemlösas upplevelser samt deras 

uppfattningar om bemötandet från samhället och dess insatser har vi bland annat utgått 

från Howard Beckers stämplingsteori. En slutsats som vi drar är att hemlösheten måste 

kunna ses i sin helhet för att man ska kunna ge förslag på lösningar. Som vi ser på det 

kan inte hemlösheten lösas med dagens insatser och metoder. Det nuvarande systemet 

faller med sina omfattande problem och hemlösheten är ett av dem. 
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Förord 

Vi vill tacka våra respondenter för att de tagit sig tid och för att de hjälpte oss att 

genomföra vår studie. Vi är tacksamma för ert engagemang och för att ni har låtit oss ta 

del av era intressanta skildringar, utan er och era insatser hade vi inte kunnat genomföra 

vår studie. Vi vill samtidigt passa på och tacka Dr Per-Olof Elfstrand som har funnits 

där för oss under studiens gång och fungerat som en viktig informationskälla. Tacksam 

för dina insatser och all hjälp vi har fått. Vi vill även tacka vår handledare Sabina 

Holstein Beck för hennes vägledning och hjälp. 
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1 Inledning 

Hemlösa lever helt utan någon trygghet och är i ständig oro. En ständig oro om att inte 

ha någonstans att ta vägen, oro för att inte hitta någonstans att sova för natten, eller till 

och med oro för mörkret och kylan. En del människor lockas in i hemlöshet därför att de 

av en eller annan orsak vill slippa krav från samhället. Otryggheten kan vara baksidan 

av att man vill slippa ta ansvar. Att man blir hemlös kan bero på olika problem och man 

vet att det idag inte finns några enkla lösningar. Människor som är utsatta för hemlöshet 

har oftast olika bakgrunder och därför ska man inte se dem som en grupp, man ska se de 

som enskilda individer med olika problem, olika behov och olika kvalifikationer (SOU, 

2000:14). Det behövs en hel del satsningar och planer för att man ska kunna uppfylla de 

hemlösas olika behov. Hemlösa människor har kommit i kontakt med olika 

organisationer och myndigheter för att få hjälp för sina problem men har under tiden 

förlorat tilliten eftersom dem inte fått den hjälp de behövt. Socialstyrelsen har gjort en 

kartläggning på hemlösa i Sverige och det har visat sig att under 1999 fanns det 8440 

hemlösa, där en del bodde på härbärge eller på gatan men även i olika trapphus (SOU, 

2000). 

Vi har länge funderat över hur det kommer sig att det finns hemlösa i ett land som 

Sverige. Hemlöshet är ett stort och allvarligt problem i samhället, med ett antal olika 

orsaksförklaringar. Hemlöshet förknippas oftast med missbruk av droger och alkohol 

problem men vi vill inte enbart lägga fokus på just den här problematiken. Vi kommer 

att komma i kontakt med personer som är eller har varit missbrukare men även personer 

som har varit hemlös eller är hemlösa idag. Vi hoppas att genom vår uppsats få en bättre 

och starkare förståelse av hur individer i samhället ser på hemlöshet men vi vill även få 

en förhöjd kunskap om vilka satsningar samhället inför för de hemlösa.  

1.1 Hemlöshetsfenomenet i Sverige 

Hemlöshet är ett stort och allvarligt socialt problem som har påträffats under en lång tid 

i samhället. I Sverige under 1960-talet då det var välfärdspolitik förväntade man sig och 

antog att man kunde lösa detta problem.  Problemet finns dock fortfarande kvar och 

detta kan man se bland annat genom att de hemlösa är kvar på gatorna. Det blev allt 

vanligare med hemlöshet i Sverige från mitten av 1970-talet fram till mitten av 1980-

talet. Det fanns närmare 10 000 hemlösa i Sverige under 1990-talet där bland annat 
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vissa av dem hade missbruksproblem men även olika psykiska funktionshinder (Fölster 

& Säfsbäck, 1999). 

En viktig informationskälla om hemlöshet var för oss Dr Per-Olof Elfstrand. Han har i 

många år frivilligt arbetat med hemlösa. Han har erfarenhet av hemlösa i Skövde men 

också i New York, Grenada och har även kontakt med härbärgen i Warszawa. Enligt 

Per-Olof Elfstrand kan man se att det finns många olika utgångspunkter när man ska 

analysera grunderna till hemlöshet som ett problem. Man måste sätta de hemlösas 

personliga situationer, egenskaper och liv i fokus. Det är genom de hemlösas personliga 

egenskaper som man kan få lärdom kring hemlöshet. Man menar alltså på att det är de 

individuella omständigheterna som ligger bakom hemlösheten och för att en del 

individer inte klarar av att försörja sig själva eller ha en egen bostad på grund av bland 

annat sociala problem, psykologiska sjukdomar eller individuella svagheter. Det finns 

många andra sätt som kan förklara varför och hur hemlöshet kan uppkomma, förändras 

och utvecklas. Bland annat genom utvärderingar av utvecklingstendenser och från 

statistiska granskningar i samhället (Swärd, 1998). Strukturella faktorer som exempelvis 

ändrade förutsättningar på bostad och arbetsmarknaden kan också leda till hemlöshet 

(Socialstyrelsen, 2006). Samhälleliga debatter om hemlöshet influerar vår syn på 

hemlöshet.  

I artikeln Alla skall ha eget tryggt boende skriver författarna Sahlin och Johansson 

(2006) att för att man ska kunna motarbeta hemlösheten krävs det satsningar både inom 

socialpolitiken samt inom bostadspolitiken där målsättningen är att det ska vara ett eget 

tryggt boende för alla.  

Individer som inte har det bra ekonomiskt ställd löper i större utsträckning risk för att 

bli hemlösa. För en hemlös är det betydligt mer svårare att ta sig tillbaka till 

bostadsmarknaden, kontra en som redan har en bra levnadsstandard. På grund av 

tidigare misstag, anmärkningar och vräkningar så genererar det att myndigheterna 

förlorar sin tillit för dessa människor, därför anses dessa personer vara svartlistade att 

sig in i bostadsmarknaden (Carlsson, 2006).  Staten skjuter ifrån sig problemen till 

kommunerna och varje kommun beroende på sin ekonomiska ställning prioriterar de 

hemlösa på olika sätt. Även bland hemlösa finns det klasskillnader då en hemlös i 
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exempelvis i Danderyd, Stockholmstad har det bättre än en hemlös i en förort (Runquist 

& Swärd, 2000).  

Enda utvägen för många hemlösa är att söka hjälp hos socialtjänsten då det erbjuds 

möjlighet att hyra en lägenhet. Socialtjänsten erbjuder den här förmånen till hemlösa för 

att dessa i framtiden ska kunna klara av sig själva och gå vidare till att få en egen 

bostad.  

Sedan 1990-talet så har antalet ideella verksamheter som stödjer hemlösa ökat drastiskt. 

Deras inverkan har varit väldigt betydande för de hemlösa. De ideella verksamheterna 

fungerar som en länk sinsemellan myndigheterna och hemlösa. Detta har föranlett till att 

de hemlösa har hittat ett förtroende hos de ideella verksamheterna vilket de inte finner 

hos de sociala myndigheterna på grund av deras tidigare negativa erfarenheter 

(Nordfeldt, 2000).  

1.2 Syfte och problemformulering 

Denna studie har begränsats till att handla om de människor som har varit eller befinner 

sig i hemlöshet och deras perspektiv. 

 Hur upplever de hemlösa att de blir bemötta i dagens samhälle? 

 Finns det några insatser från samhället för de hemlösa? 

 Hur ser de hemlösa på socialtjänsten? 

2 Tidigare forskning 

Människor med svaga sociala band som tillhör olika grupper med ekonomiska problem 

eller har haft frånvarande föräldrar löper större risk för att bli hemlösa, missbrukare och 

narkomaner. Hemlösa personer saknar oftast normer och värme från föräldrarna och 

samhället (Socialstyrelsen, folkhälsorapporten 2005). Man har sett att det finns olika 

uppfattningar om vad grunderna är till hemlöshet och vilka som är hemlösa. Än så länge 

finns det inte några allmänna definitioner av hemlöshet (Swärd, 1998). De definitioner 

av hemlöshet som finns idag kan delas in i två olika grupper. Hemlösa i den första 

gruppen betraktas som osociala och att de inte har någon sorts kontakt eller relation till 

samhället. I den andra gruppen handlar det om de människor som saknar bostad och är 

alltså bostadslösa (Sahlin, 1992).  
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I olika sammanhang har hemlöshet olika innebörd. När man pratar om hemlösheten 

utifrån den svenska kontexten menar man på att hemlöshet tillsammans med begrepp 

som sociala problem, missbruk, störande beteende osv. får sin betydelse i relation till 

dessa begrepp (Thörn, 2001). Man kan även sammankoppla hemlöshet med att vara 

uteliggare, vara beroende av socialtjänsten samt att bo på ett härbärge (Rosengren, 

2003).  

Vi har hittat några artiklar om hemlöshet som har varit väldigt intressanta och även 

användbara för vår studie kring ämnet. I artikeln Först behövs en bostad tar författaren 

Anneli Edrén (2008) upp att utan bostad har hemlösa svårt att få hjälp ute i samhället. 

År 2005 gjorde socialstyrelsen en mätning i Sverige, det visade sig finnas 17 000 

hemlösa i Sverige, därav bodde 1200 hemlösa på härbärgen och av de 1200 hemlösa var 

900 uteliggare, resterande hade temporära boenden. Ungefär 60 % missbrukade alkohol 

och 40 % hade psykiska problem. 25 % av dem hade dubbel diagnos och var både 

missbrukare och psykisk sjuka. Samhället betalar ca 700 000 kronor om året för en 

hemlös missbrukare på gatan (Edrén, 2008).  Vidare skriver författaren att i nuläget 

används pengarna till bostadsbidrag samt till boendestöd och personliga ombud. 

I kommunens landstigs tidning, Dagens samhälle hittade vi en artikel, Förebygg 

hemlöshet. Författaren Forsblom, (2008) skriver att man försöker ändra situationen för 

hemlösa. Det handlar alltså om bostadspolitik, där man försöker sätta in resurser när 

människor redan har blivit hemlösa. Det vill säga att man börjar i fel ände. I Sverige är 

detta ett stort socialt bostads politiskt problem på grund av att familjer vräks från sina 

bostäder på grund av obetalda hyresavgifter. Mycket handlar om att se till barns 

uppväxtvillkor och att trygghet blir så bra som möjligt i samhället. Enligt den sociala 

bostadspolitiken ska alla människor kunna få ett boende med rimliga hyror för att kunna 

klara sig i samhället.  

Vår sista artikel som vi tänker presentera hittade vi i Ordfront magasinet, Sagan om 

kulturpolitiken. Här berättar författaren Lennart Kjörling (2008) om hur samhället 

behandlar de svagaste och hur socialarbetarna är tvungen att neka allt fler människors 

hjälp. De är väldigt hårdpressade eftersom tiden inte räcker till och det inte finns 
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tillräckligt med resurser, berättar Kjörling. Därför resulterar detta till att allt fler 

hemlösa blir missbrukare, narkomaner och uteliggare.  

Efter att ha läst artiklarna kan vi bland annat se att hjälp från samhället finns men 

eftersom socialarbetarna är pressade har de inte tillräckligt med tid för alla individer och 

resurserna räcker inte till. I dessa tre artiklar man kan se en koppling som visar att utan 

bostad, resurser och hjälp från socialarbetarna så blir allt fler människor hemlösa. 

3 Teoretiska utgångspunkter 

I början av 1990-talet kom begreppet civilsamhälle till Sverige och ordets betydelse kan 

man koppla tillbaka till Aristoteles. Civilsamhället öppnar ett synsätt för att man ska 

förmå att se de fenomen som inte är förknippande med marknad eller stat (Anheier, 

2004).   

Sociologiprofessorn Helmut K Anheier anser att det är svårt att definiera civilsamhället 

och väljer istället att placera tre olika delar i begreppet civilsamhället. De tre olika 

delarna är följande; individer, organisationer och institutioner. I begreppet individ 

menar författaren att fokus läggs på individers karaktärsdrag som medborgare och deras 

medverkanden i samhället. Detta leder vidare till att man infogar bland annat 

förväntningar, uppfattningar och religioner i samhället. Vidare skriver författaren att 

med organisationer anses icke vinstdrivande och icke offentliga föreningar och sociala 

rörelser som bland annat ägnar sig åt välgörenhet. I sista delen, institutioner menar han 

bland annat strukturella mönster såsom demokrati och medborgarskap och lagar 

(Anheier, 2004). Vi anser att civilsamhället kan uppfattas som ett försök att satsa på 

framgång genom att man använder andra medel än de sedvanliga statliga tillgångarna. 

Vi tycker att ansvaret för ett gott fungerande samhälle ska läggas på samtliga 

medborgare. 

År 1998 gav regeringen ett uppdrag till Kommittén för hemlösa att ta fram fundament 

för fastställanden angående tilldelning av projektmedel avsedda att förbättra de 

hemlösas situation i Sverige samt för att hindra att hemlöshet uppkommer (SOU, 

2001:95).   

I statens offentliga utredningar kan man läsa om vad fyra borgerliga politiker anser om 

det civila samhället. Det framkommer att dessa politiker anser att frivilliga 

organisationer, anhöriga, men även vänner har en viktig roll i en hemlös persons väg 
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mot ett eget boende. Dessa personer menar att problemet ligger i att många hemlösa 

tappat förtroendet för det offentliga myndigheterna och de behöver en mer personlig 

kontakt för att få den hjälp de behöver. Politikerna menar att man måste utveckla ett 

samarbete mellan kommun och stat samt det civila samhället (SOU, 2001:95). 

 

Man måste tänka på vilket perspektiv man väljer att lägga fokus på när man tittar på 

hemlöshet och vilka orsaker man kan utgå ifrån. Vi vet att hemlöshet är ett stort och 

allvarligt problem i dagens samhälle, hemlösa har det dåligt ställt vilket gör att de har 

svårt att klara sig. Samhällsorienterat och individinriktat synsätt är det grundperspektiv 

som lyfter fram möjliga utgångspunkter. Det är dessa två perspektiv som konstaterar 

vart problemet ligger och som kan förklara ursprunget av hemlöshet.  

 

Ur ett samhällsorienterat synsätt ska man titta på strukturella problem såsom hur svårt 

det är att ta sig in på arbetsmarknaden och hur stor bostadsbristen är. Medan 

individinriktat synsätt försöker finna förklaringar i individuella misslyckanden som 

bland annat missbruk och psykiska problem. Uppdelningen är inte så lätt med tanke på 

att dessa två olika synsätt är ganska oklara. Man kan ge ett exempel som förklarar den 

oklara bilden lite bättre. Man kan förklara missbruk med strukturella faktorer och 

arbetslösheten kan uppfattas som ett personligt problem. Därför kan problemen ligga 

någon annanstans eller att problemen dyker upp på olika nivåer (Thörn, 2004). 

 

3.1 KASAM 

Aaron Antonovsky införde teorin om känsla av sammanhang, (KASAM). Han anser att 

en person med en hög KASAM har ett bättre kontaktnät med de människor som är 

stödjande och hjälpsamma. Däremot de personer som har en låg KASAM blir passiva 

och har en känsla av att inte kunna rå för sina förhållanden (Antonovsky, 2003). 

KASAM innebär att man har en känsla av ett samband, vilket i sin tur leder till att man 

skall kunna skapa eller kunna få en förståelse av den position man befinner sig i och ta 

sig igenom hemlösheten.  

Enligt Antonovsky finns det tre olika teman som utgör KASAM och dessa är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991).  
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Begriplighet riktar sig i vilket utbredning man uppfattar yttre och inre stimuli som är 

begripliga. Detta betyder att individer har den förmågan att bedöma sanningen och om 

det dyker upp oförväntade händelser kan de förklara och ordna upp dessa. Trots att 

oförväntade händelser inträffar som exempelvis döden kan individen skapa en förståelse 

för varför det har blivit så här. Om en individ har en hög känsla av begriplighet 

förväntar denne sig att kommande stimuli kommer att vara förutsägbara eller att det 

finns en förklaring för detta (Antonovsky, 1991). 

Hanterbarhet, går ut på att det man utsätt för, alltså individens eget förfogande av 

stimuli. Här ingår känslan av att man med andras hjälp eller på egen hand kan klara av 

de krav och de svårigheter man stöter på under livet gång. Antonovsky menar på att 

med hög hanterbarhet är man starkt beroende av en hög begriplighet. För att en individ 

ska kunna hantera en viss situation så behövs det att man får en klar bild av vad det 

ställs för krav för att sedan kunna hantera själva situation (Antonovsky, 1991)  

Slutligen innebär meningsfullhet att det man gör har känslobetonad betydelse. Alla 

satsningar, viljekraft, intresse, tillgivenhet innebär för individerna att de själva måste 

våga chansa eller satsa på olika objekt. Allt det man gör försöker man sammanföra och 

sedan gör det bästa av situation. Antonovsky anser att meningsfullhet är den viktigaste 

delen i teorin KASAM. En person som saknar meningsfullhet men har hög begriplighet 

samt hanterbarhet kommer så småningom att förlora sin förståelse och kontrollen över 

situationen. Men däremot om en person med hög meningsfullhet har en låg begriplighet 

samt en låg hanterbarhet förväntas hon visa stort intresse i sökandet efter förståelse och 

kontrollen över situationen, vilket i sin tur kan leda till ett starkare KASAM 

(Antonovsky, 1991). 

Vissa val som vi gör i livet blir inte alltid som vi vill. Det finns lagar som vi måste 

efterfölja efter och gör vi inte det så hamnar vi utanför systemet. Allt man gör har sin 

egen mening och människor har ett stort ansvar för de förhållningssätt till verkligheten 

som de väljer (Antonovsky, 2003). KASAMs relevans för vår studie är följande: det är 

viktigt att man förstår sammanhanget till varför saker och ting blev som de blev när man 

befinner sig i en svår livssituation. För att som hemlös kunna hantera sin situation, 

förstå den samt ta sig ur hemlösheten behöver man de olika delarna i KASAM.  
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3.2 Stigma och Stämplingsteorin 

För att förklara våra respondenters känsla av utanförskap och det beteende detta förde 

med sig samt förstå hur de uppfattas av omgivningen har vi utgått ifrån Goffman (2001) 

och Beckers (2006) teorier, stigma och stämplingsteorin. Becker (2006) gestaltade den 

så kallade stämplingsteorin under 1960-talet. Beckers stämplingsteori utgår ifrån ett mer 

strukturellt perspektiv, han menar att omgivningen stämplar en individ som avvikare 

vare sig det finns en konkret avvikelse eller inte. Grundtanken i stämplingsteorin är att 

en handling inte är avvikande innan den stämplas som avvikande av omgivningen. Den 

avvikande verkligheten influerar stigmatiseringen genom att individens identitet 

arrangeras runt avvikandets verklighet (Becker, 2006).    

Goffman utgår i sin teori om stigma att individer kategoriseras av samhället. Det är 

normerna i samhället som bedömer hur individerna ska kategoriseras. I ett samhälle 

förväntar man sig att individer ska bete sig på ett visst sätt för att mönstret inte ska 

brytas. Om mönstret bryts söker man efter tolkningar till individers beteende.  Termen 

stigma har samband med nedsättande omdömen om andra. Den hemlöse innehar ett 

stigma eftersom han eller hon har övergett samhällets normer (Goffman, 2001). 

Goffman menar att en stigmatisering inträffar när omgivningen finner olikheter mellan 

en individs sociala identitet och individens förväntade sociala identitet.  

Goffman skiljer på tre olika typer av stigma. Olika typer av fysiska missbildningar är 

det första. Fel på den individuella och personliga karaktären som exempelvis psykiska 

störningar och alkoholism är den andra. Slutligen talar Goffman om tribala 

(stambetingade) stigman som bland annat religion, stat och ras. Han menar alltså att de 

olika typerna av stigman kan föras vidare från generation till generation. Inom de olika 

typerna av stigma kan man se en och samma riktlinje. Om en person i vanliga fall skulle 

accepteras i det allmänna samhälleliga interaktionen, kan den här personen inte undvika 

uppmärksamheten eftersom denne har ett speciellt karaktärsdrag. Vidare leder detta till 

att om någon av oss stöter på den här personen kommer vi automatiskt att dra oss undan 

från personen i fråga och bortse från de kraven på samhörighet med oss som dennes 

andra karaktärsdrag kunde ha motiverat. Denne innehar ett stigma och han avviker på 

ett inte eftersträvansvärt vis från våra förväntningar (Goffman, 2001). 
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3.3 Motivation 

Det är inte så lätt för hemlösa individer att kunna förändra sin egen livsstil för de måste 

själva känna sig motiverade för att kunna ändra sina egna livsstilvaror (Jenner, 1987).   

Jenner (1987)  har skrivit en bok som heter Motivation hos missbrukare och behandlare 

som går ut på hur hemlösa individer skall kunna förändra sig genom att man är 

motiverad för sina handlingar.  Hon tar även upp att benämningen motivation som delas 

upp i tre olika delar och som är väldigt betydelsefulla.   

1. Motivation tyder på att när en individ utför något så blir det ett inre 

medverkande kraft eller en inre motivation som blir aktiv och sedan styr 

individens uppförande.  

2. För att individen skall kunna känna sig motiverad så har man oftast en 

målsättning för sitt utförande som oftast leder till uppmuntran.  

3. När individen inte har uppnått sitt mål så blir de oftast osäkra och besvikna på 

sig själva.  

Motivationsprocessen är uppdelad i flera delar som man måste ha för att man skall 

kunna känna sig motiverad för att utföra saker och ting (Jenner, 1987).   

I motivationsprocessen så ingår det dessa delar: 

 Livskraft, driv förmåga såsom förhoppningar och önskan som är grundlagda.  

 Uppförande eller handlingar 

 Målsättning eller syfte och de inre och yttre 

 Förändring eller höjning av det inre tillståndet 

Alla dessa delar har stor inverkan på människans uppförande för deras handlande. I 

dessa olika delar så ingår det även tidigare händelser av den situation individen finner 

sig i. Dessa delar har en stor inverkan på motivationen (Jenner, 1987). Enligt författaren 

Jenner (1987) så finns motivationen eller så finns den icke. Det är mycket viktigt att 

sätta upp olika mål eller syfte med de man vill utföra för att man skall kunna nå sina 

mål. Individen måste känna sig motiverad men även ha viljan att utföra sina grejer 

därför är det viktigt att man har lagd upp kortsiktiga mål. Individen måste själva kunna 
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ha förmågan, tilltron och viljan att kunna förändra sin nuvarande verklighet men även 

kunna utföra förvandlingen (Jenner, 1987). 

3.4 Självbild 

En hemlös intar rollen som hemlös och omdefinierar sin självbild genom att denne får 

bekräftat att han inte duger till som han är från andra. Det betyder att det är i förhållande 

till andra som rollen som hemlös skapas. Självbild är en individs tolkning om sig själv i 

förhållande till samhällets förebilder och ideal om hur en individ förväntas vara. En 

viktig roll i skapandet, omformuleringen och upprätthållandet av en persons självbild är 

personens signifikanta andra. Det är viktigt med positiv respons från omgivningen för 

att den förstärker de positiva självbilderna. Har man en positiv självbild underlättar det 

den dagliga interaktionen med andra individer. Om självkänslan och den inre tryggheten 

byggs upp hos en individ blir denne mindre beroende av omgivningens åsikter 

(Cullberg Weston, 2005). 

Om en individ har varit med om dramatiska händelser under sitt liv, så är inte dessa 

orsaken till dennes självuppfattning och självbild (Goldberg, 2000). Självbilden skapas i 

kontexter och är beroende av de perceptioner, värderingar och regler som finns i dessa 

kontexter. Individer blir olika personer i olika grupper på grund av att somliga delar av 

självet stärks och andra delar stängs av beroende på den kontext individen befinner sig i 

(Oyserman, 2004). Vi ska använda oss av den här teorin i vår intervjuguide och försöka 

se vilken självbild våra respondenter har och få en förståelse om hur den har skapats. 

3.5 Kristeori 

Vi människor drabbas av olika kriser under livets gång. Många hemlösa människor 

råkar ut för kriser och traumatiska händelser i sina liv. Att förlora sin bostad kan vara en 

kris som i sin tur skapar nya trauman. Det är viktigt att känna till krisens betydelse om 

man vill förstå varför vissa människor blir hemlösa (Cullberg, 2003). Det finns olika 

typer av kriser, livskriser, psykiska kriser och traumatiska kriser.  

Kriser som kan bli dominerande i vissa enstaka fall och som kan framkallas av 

företeelser som ingår i det normala livet kallar man för livskriser. Från det att man är 

barn tills man blir äldre går man genom olika utvecklingssteg, en kritisk period vilket 

blir en provokation för individen. Risken för kris blir större om en traumatisk situation 
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inträffar under en känslig utvecklingsperiod och olika individer påverkas inte på samma 

sätt i olika krissituation. Hur pass skadad individen blir är det som utgör graden av 

krisreaktionerna. Om man inte tar tag i tidigare kriser och löser dessa så kan dessa 

olösta kriser komma upp igen och även nya kriser uppstå (Cullberg, 2003). 

Psykisk kris är när en individ hamnar i en situation då individen inte längre har något 

sätt att hantera situationen. Individens självbild är på väg att falla ihop och denne börja 

känna ångest och lidande. Den här sorten av kris kan uppstå vid stora omskakande 

stadier i en individs liv som exempelvis, en person går igenom en skilsmässa går 

igenom psykisk kris. Beroende på vilken livssituation individen befinner sig i avgör hur 

hårt individen drabbas av den psykiska krisen men man tittar även på individens sociala 

förutsättningar (Cullberg, 2003).  

Kriserna framkallas av en oväntad, omskakande och yttre företeelse som individen har 

svårt att hantera, detta har de traumatiska kriserna gemensamt. Man delar in den 

traumatiska krisens skeenden i fyra olika faser, chockfasen, reaktionsfasen, 

bearbetningsfasen och nyorienteringfasen. Individen kan inte ta till sig det som har hänt 

under chockfasen. Det handlar mycket om ilska, förnekelse och andra 

försvarsmekanismer används som ger reaktionssätt hos olika individer. Det är först 

under reaktionsfasen som individen börjar förstå vad som egentligen har hänt och börjar 

visa reaktion på detta. Individen försöker förtränga och gör allt för att verkligheten inte 

ska vara så ångesthotande. Under den här fasen är bland annat aptitstörningar och 

sömnproblem vanliga. För vissa individer är det under denna fasen vanligt att vända sig 

till alkoholen, droger, tabletter etc. För att försöka hålla sig ifrån ett trauma börjar man 

att använda droger och missbrukar alkoholen. Risken finns att man kan fastna i 

chockfasen genom att man skjuter upp bearbetningen för att man har börjat missbruka. 

Det är först under bearbetningsfasen som individen försöker att rätta sig efter en verklig 

syn på det som har inträffat och börjar nu acceptera vad som har hänt. Nu kan de 

kraftiga försvaren som tidigare var nödvändiga lämnas. Även i den här fasen kan man 

ha ångest, sömnproblem och liknande men även samhällelig och psykologisk isolering 

kan förekomma. Individen går ifrån krisen i samband med nyorienteringsfasen men 

tyvärr stannar minnet kvar som ett ärr i sinnet (Cullberg, 2003). Det är bland annat 

dessa fyra faser vi har använt oss av som underlag till vår intervjuguide. 
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4 Metodologiska utgångspunkter 

När man ska hämta information till en studie, måste man i första hand titta på vilken 

sort av problem som är kärnan för forskningen eller studien. Vi har valt den kvalitativa 

metoden för att den kommer att besvara forskningsfrågorna på bästa sätt. Enligt 

Hartman (2004) finns det olika metodologiska uppfattningar som avskiljer sig beroende 

på vad forskaren har för verklighetssyn. Det betyder att forskarens syn på verkligheten 

avgör handlandet och även utgångspunkten vid problemlösningen. Innan vi ger oss in på 

att tolka insamlade data är det viktigt att vi tänker igenom över vår personliga syn på 

verkligheten. 

4.1 Kvalitativ metod 

Enligt Kvale (1997)  är dialogen den huvudsakliga formen för mänskligt interaktion. Vi 

lär känna andra människor via samtal, vi får veta hur de känner, vad de har för 

förhoppningar om omvärlden, deras upplevelser och vi får även ta del av deras 

erfarenheter. I en kvalitativ studie finns det olika sätt att samla in data på, som bland 

annat observationer, intervjuer i grupp och djupintervjuer. Enligt Bryman (2002) ska 

man i första hand tänka på vad som ger bäst svar på studiens frågeställningar.  

För att undersöka våra frågeställningar har vi valt att använda oss av den kvalitativa, 

semistrukturerade intervjumodellen. Att vi i första hand valde en undersöknings metod i 

form av intervjuer beror på att vi anser att detta är det bästa sättet att fördjupa sig i 

ämnet och för att få så tydliga svar som möjligt. En annan fördel är också att vi får 

chans att ställa våra respondenter följdfrågor för att de på detta sätt ska förtydliga sina 

svar. Intervjuerna kommer vi att transkribera för vidare analys.  

5 Empiri 

Vad ska samhället göra för att motverka hemlöshet? 

År 2005 lade Socialstyrelsen fram en rapport om att regeringen har lagt ut 30 miljoner 

för perioden 2002-2005 för satsningar för att hjälpa de hemlösa.  De satsningar 

regeringen gjorde var att de skulle utveckla tillvägagångssätt så att man skulle 

motarbeta hemlöshet. I Sverige finns det 20 olika hemlöshets projekt som handlar om 

att man skall hitta olika lösningar för de hemlösa och alla dessa projekt har erhållit 

samhälleliga resurser som ska vara till hjälp för de hemlösa. Dessa olika projekt syftar 
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på att man skall försöka hitta boende till hemlösa men även kunna förhindra vräkning. 

Dessa projekt talar till individer med psykologiska problem eller missbrukare men även 

till förorts områden. I denna rapport visar det sig att det fanns 10 936 hemlösa vilket ger 

en ökning med 2 496 sen år 1999). När denna tillväxt inträffade i Sverige, har man fått 

in 24 000 insatser som offererat till de hemlösa människorna. De olika insatserna som 

hemlösa fick ta del av är vistelse satsning, missbruks satsning eller psykiatrisk 

behandling (Socialstyrelsen, 2005).  

Varje hemlös har möjlighet till en egen socialsekreterare som kan hjälpa denne att 

komma på rätt spår igen. En av de vanligaste satsningarna som samhället gör för 

hemlöse missbrukare är att de erbjuder hemlösa att få öppenvård för de dilemman de 

har. De finns kommuner som inte vill placera hemlösa för rehabilitering på 

behandlingsboende. Socialtjänsten anser att de hemlösa inte befinner sig i ett besvärligt 

tillstånd för att de skall ha möjlighet att tillgodogöra sig sådan vårdnad. Enligt 

Socialstyrelsen så finns det en lag heter LVM, det är en lag om vård av missbrukare 

(Socialstyrelsen, 2005).  

Denna lag finns till att man skall hjälpa de enskilda individerna att komma ifrån droger, 

missbruket och försöka skaffa sig bostad för att inte vara hemlös. Den här vården blir 

man erbjuden av socialtjänsten genom att man bestämmer tillsammans med de hemlöse 

att man skall se till och följa denna lag genom att sluta missbruka och komma in i 

samhället igen. De hemlöse ska själv av sin egen vilja gå på denna behandling och 

skulle individen vägra gå igenom denna behandling så blir det att den får tvångsvård 

vilket leder till att man tvingar individerna att följa denna lag eller själv klarar sig i 

samhället utan hjälp (Socialstyrelsen, 2005). 

I dagens samhälle i Sverige försöker man föra bort hemlösa från samhälleliga platser. 

Man vill påvisa att det finns skiljaktighet bland det individuella rummet och det 

samhälliga. På de statliga ställen så påtvingas hemlösa individer att man skall kunna 

bete sig normalt bland människor. De hemlösa får inte sova på affärscentrum, 

resecentrum eller i portar. Hemlösa människor som sover på förbjudna platser kallas 

oftast för smutsiga (Thörn, 2004). 
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En granskning har gjorts för att se om socialtjänstens insatser har fungerat. De som var 

delaktiga i granskningen var i första hand de fem största ideella verksamheterna. Enligt 

en av verksamheterna så tyckte de att akutvården hade fungerat bra. Men däremot har 

det varit problem med att placera ut hemlösa, det har varit ont om platser tycker de 

andra verksamheterna. De tycker även att den långsiktiga planläggningen fungerat 

dåligt och reglerna är rättade efter personalen och inte efter de hemlösa. Dessutom 

framhävs att regelsystemen inte är lämpade till hela samlingen, arbetssätten är 

bristfälligt då de inte sträcker sig till den yttersta samlingen och det är dålig kontakt 

mellan de olika huvudmannaskapen (Fölster & Säfsbäck, 1999).  

Den europeiska hemlöshetsorganisationen The European Federation of National 

Organisations working with the Homeless (FEANSTA) har länge försökt ta fram en 

gemensam definition som kan gälla för flera länder i Europa, eftersom det finns många 

olika definitioner (Socialstyrelsen, 2006). För att man ska kunna göra olika 

granskningar om hemlösheten så är det viktigt att man hittar allmänna definitioner. 

Själva begreppet hemlöshet sammankopplas många gånger med ett socialt utanförskap 

som formas av brist på utbildning, fattigdom och segregation. Det är också viktigt att 

hitta definitioner som inte bara innefattar dem som är öppet hemlösa och som sover på 

olika härbärge eller sover ute på gatorna. Enligt socialstyrelsen (2006) finns det fyra 

olika situationer som träder in i definitionen för hemlöshet. Istället för att karakterisera 

individer är tanken med upplägget av definitionen att fokusera på att det är en situation 

personen befinner sig i. Så här lyder det: 

 En person som är inskriven på endera behandlingsenheten, stödboende eller 

kriminalvårdsanstalt inom socialtjänst, privat vårdgivare, landsting, hem för vård 

och boende (HVB-hem) eller statens institutionsstyrelse (SIS-institution) och 

planeras att skrivas ut inom tre månader efter mätperioden men har inte någon 

bostad ordnad inför utskrivningen. 

 

 En person som är inskriven på stödboende eller behandlingsenhet inom landsting, 

privat vårdgivare, HVB-hem, SIS-institution eller socialtjänst och inte planeras att 

skrivas ut inom tre månader men har inte någon bostad ordnad vid eventuell 

framtida utskrivning. 
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 En person som är anvisad till härbärge, jourboende, akutboende eller är uteliggare. 

 

 En person som flyttar runt hos vänner, släktingar, familj, bekanta eller har ett 

tillfälligt inneboende eller andrahandskontrakt och har på grund av denna situation 

varit i kontakt med den uppgiftslämnande myndigheten eller organisationen under 

mätperioden eller sökt hjälp (Socialstyrelsen, 2006). 

5.1 Urval 

En av oss har varit i kontakt med en barnläkare vid namn Per-Olof Elfstrand och genom 

honom kom vi i kontakt med våra intervjupersoner. Han har sedan lång tid tillbaka 

frivilligt arbetat med de hemlösa. Vi använde oss alltså av snöbollsurvalet, vilket 

innebär att man får kontakt med personer till den aktuella studien genom en kontakt 

eller den första intervjupersonen (Bryman, 2002). Vi hade ingen bekantskap med våra 

intervjupersoner innan intervjuerna. Risken finns annars att man missar vissa perspektiv 

om man känner sin intervjuperson sen tidigare. Det viktigaste för oss var att de personer 

som skulle vara inblandade i vår studie hade erfarenhet av att vara hemlös.  Per-Olof 

Elfstrand tog kontakt med dem och planerade när vi skulle träffa våra respondenter för 

intervjuer. När vi fick klartecken och tiderna för våra intervjuer sammanställde vi en 

intervjuguide utifrån de frågeställningar vi hade.  

Vi utförde den empiriska granskningen av fenomenet hemlöshet med hjälp av 

personliga intervjuer. Det första vi gjorde när vi träffade våra intervjupersoner, var att vi 

presenterade oss själva och berättade kort om studiens syfte. Vi intervjuade fyra 

personer totalt och intervjuerna var i genomsnitt 60 minuter långa. Våra tre första 

intervjuer genomfördes i Skövde på Katolska kyrkan och Per-Olof Elfstrand var också 

närvarande under intervjuerna. Våra respondenter ville gärna ha med honom med tanke 

på att de kände honom och detta var en trygghet för dem. Vi kom överens om att skicka 

ett exemplar på vår uppsats till våra respondenter, för att de skulle få möjligheten att 

läsa igenom den och se att det vi skrivit var sådant som de själva ville föra fram. Den 

fjärde och sista intervjun genomfördes i Vänersborg på Rättspsykiatriska kliniken 

eftersom vår sista respondent var boende där. Inför varje intervju frågade vi varje 

respondent om vi fick använda oss av en bandspelare för att spela in intervjun. Samtliga 
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gick med på detta och vi lovade även att respondenterna skulle vara anonyma. Vi ville 

spela in intervjuerna för att inte riskera att missa något som sades och för att lättare 

kunna utvärdera och tolka våra intervjuer på ett så objektivt sätt som möjligt. Under alla 

fyra intervjuer var vi båda närvaranden. En av oss skötte inspelningsutrustningen medan 

den andra hade hand om intervjuerna och förde anteckningar. Eftersom vi använde oss 

av en bandspelare kunde vi föra en aktiv och avslappnad diskussion där vi verkligen 

kunde observera hur respondenterna förhöll sig till de frågor som ställdes via deras 

kroppsspråk. 

Vi formulerade vår intervjuguide utifrån vår problemformulering och teoretiska ramar 

för att stärka studiens validitet. 

6 Resultat av dataanalys  

Vi har intervjuat två män och två kvinnor. Våra respondenter ligger åldersmässigt 

mellan 32 och 40 år. Samtliga har en svensk ursprung. Tre av våra respondenter har 

idag egen bostad men den fjärde är inskriven på Rättspsykiatriska kliniken i 

Vänersborg. Inga av våra respondenter arbetar i dagsläget på grund av olika hinder som 

bland annat sjukdomar. Alla fyra respondenter har ungefär samma bakgrund och 

samtliga har varit utsatta för psykiskt och fysiskt våld. De har vuxit upp i missbrukar 

familjer vilket har lett till att de själva börjat missbruka. Våra respondenter har blivit 

omhändertagna av socialtjänsten och därefter blivit placerade på olika behandlingshem 

och hos fosterfamiljer. Vi har valt att inte använda oss av respondenternas riktiga namn 

eftersom vi lovat de att de ska förbli anonyma.  

Albin är 32 år. Han växte upp i Skövde med båda föräldrarna. Albins mamma dog när 

hon var 24 år och då var Albin bara fyra år gammal. Han växte upp med sin pappa som 

var missbrukare. Under sin uppväxt blev Albin utsatt för både psykiskt och fysiskt våld 

av pappan. I tidig ålder kom han i kontakt med alkohol och narkotika vilket ledde till att 

han började missbruka. När han blev 17 år började han missbruka Amfetamin vilket i 

sin tur ledde till att han blev omhändertagen av socialtjänsten och blev placerad på olika 

behandlingshem. Han fick åka till 16 olika behandlingshem innan han blev placerad hos 

en fosterfamilj. Albins missbruk bidrog till att han blev vräkt eftersom han inte klarade 

av att betala sin hyra. Han var hemlös i ungefär 5 år. Idag har Albin en egen bostad, 
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varpå han har varit drogfri i fyra år. Han har en son på 5 år som betyder allt för honom 

och han kämpar för att få vårdnaden om honom.  

Daniel är en kille på 33 år gammal. Han växte upp tillsammans med sina tre syskon i en 

missbrukar familj där det pågick mycket våld i hemmet. Mamman var sjuk och 

hamnade på mentalt sjukhus så Daniels pappa försörjde familjen. När han blev 6 år 

gammal blev han omhändertagen från föräldrarna av socialtjänsten. Han placerades på 

ett barnhem under 6 månader hamnade han hos en fosterfamilj som han trivdes bra hos. 

Han hamnade i olika gäng när han var 14 år gammal och blev kriminell. Daniel har fem 

fängelsedomar för bland annat stöld, våld mot tjänsteman och innehav av narkotika. 

Idag har han egen bostad men i väntan på att avtjäna sitt fängelsestraff. 

Lisa är en tjej på 36 år, född i Uppsala men är uppvuxen i Skövde med sin mamma.  

Även hon är uppvuxen i ett missbrukar familj där pappan var alkoholist och 

missbrukare. När hon var fem år så skildes föräldrarna . När hon var 13 år hamnade hon 

på ungdomshem för att hon började missbruka. Innan hon blev 18 år så hade hon hunnit 

bo på fyra olika foster hem. När hon fyllde 18 år flyttade hon hem till sin mamma i 

Skövde. Lisa har varit misshandlad av sin förre detta pojkvän och det var bland annat 

tack vare honom som hon blev hemlös. Hon vet inte exakt hur många år hon har varit 

hemlös. Idag är Lisa inskriven på Rättpsykiatriska kliniken på obestämd tid och ska 

flytta hem till sin mamma när hon blir utskriven. 

Maria är en tjej på 30 år som är uppvuxen i Mariestad. Hennes pappa missbrukade 

droger och mamman var alkoholist. Pappan avled när hon var 15 år gammal. Det var då 

hon blev omhändertagen av socialtjänsten och blev placerad på olika behandlingshem. 

Mamman hade psykiska sjukdomar och hamnade på mentalsjukhus, därför tog 

socialtjänsten hand om Maria. Hon kom i kontakt med alkohol och narkotika i tidig 

ålder och blev själv missbrukare. Hon började träffa en kille som var bostadslös och lät 

honom bo med henne ett tag i hennes gamla lägenhet. Maria blev senare vräkt och var 

hemlös i nästan 3 år. Maria hamnade på psykiatrin där hon bodde i några månader. När 

hon blev utskriven hade hon ingenstans att ta vägen så hon fick flytta runt hos olika 

kompisar. Idag har hon egen bostad som hon ordnade med hjälp av sin 

socialsekreterare. 
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6.1 Hur bemötts de hemlösa? 

Våra respondenters uppfattningar angående hur de blir bemötta ute i samhället skildes 

inte åt så mycket. Samtliga höll med om att bemötandet från andra individer i samhället 

var väldigt negativt. Att våra respondenter upplever att de blir negativt bemötta av andra 

individer i samhället kan vi koppla till stämplingsteorin. Det handlar om att individers 

förutfattade meningar påverkar de hemlösa och att samhället stämplar dem. Hur man 

blir bemött av andra människor kan leda till att den hemlöse i det här fallet våra 

respondenter tar åt sig av de negativa egenskaperna (Johansson & Wirbing, 2001).  

Andra individer ser ner på hemlösa och dömer ut dem. Samhället tycker jag bemöter 

hemlösa väldigt dåligt (Albin). 

Om de ser hemlösa ute på gatan så blir det direkt reaktioner eller konstiga blickar. Jag 

tror att andra människor betraktar hemlösa som losers och trycker ner dem. Det hade 

varit mycket bättre om människorna i samhället hade bemött hemlösa med respekt eller 

behandlat de som medmänniskor (Lisa). 

Jag tror andra individer tycker att hemlösa är odrägliga och skumma som människor. 

Därför vill de helst inte ha något med de att göra (Daniel). 

Jag tycker samhället bemöter hemlösa människor mycket dåligt. De försöker trycka ner 

hemlösa istället för att visa lite respekt. De borde också försöka hjälpa dem att komma 

in i samhället igen.  Det finns en del människor som blir rädda när de ser en hemlös, de 

känner sig hotade. Men detta tycker jag är helt fel för vi är lika mycket människor som 

vilken annan medmänniska i samhället. Hur media framställer de har också en stor 

betydelse för hur andra individer bemöter hemlösa (Maria).  

Här kan vi också koppla våra respondenters svar till teorin om självbilden. Våra 

respondenter känner att de inte duger till som de är från andra individer därför 

omdefinierar de sin självbild och intar rollen som hemlös. Det är väldigt viktigt med 

positiva reaktioner från andra för att den ska förstärka de positiva självbilderna 

(Cullberg Weston, 2005). 
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6.2 Samhällets insatser 

När det gäller samhällets insatser för de hemlösa var våra respondenter mer eller mindre 

eniga om att hjälp finns, bara om man själv är villig att hjälpa sig själv och acceptera 

samhällets krav. Vi vill koppla detta med KASAM teorin. Allt man gör har sin egen 

mening och människor har stort ansvar för sitt handlande. Det finns lagar som man 

måste följa och gör man inte detta hamnar man utanför systemet (Antonovsky, 1991). 

KASAM innebär att man har en känsla av ett samband vilket i sin tur leder till att man 

ska kunna skapa eller kunna få en förståelse av den position man befinner sig i och ta 

sig igenom situationen (Antonovasky, 1991). 

Eftersom många har gett upp hoppet om att lyckas tar de heller inte till sig av samhällets 

insatser (Albin). 

Jag anser inte att man får mycket hjälp, det är upp till varje individ att själv ta initiativet 

för att få den hjälp man behöver (Lisa). 

6.3 Besvikelse 

Några av våra respondenter var besvikna på samhällets insatser eftersom de ansåg att 

samhället kommer med förslag på olika idéer som nästan aldrig genomförs. Detta vill vi 

knyta an till motivations teori. Teorin säger att det finns fyra viktiga faktorer som gör att 

man känner sig motiverad. Det är bland annat Livskraft såsom förhoppningar, 

handlingar, målsättning och förändring (Jenner, 1987). Eftersom våra respondenter 

upplever att samhällets olika planer och förslag aldrig genomförs fullt ut, förlorar de 

motivationen. Jenner (1987) menar på att individen själv måste känna sig motiverad 

men även ha viljan att utföra sina handlingar. När samhället kommer med förslag för 

olika projekt får de hemlösa förhoppningar. Men därefter när projekten inte fullföljs blir 

de besvikna och förlorar dess motivation samt förtroendet. Eftersom de hemlösa förlorar 

sitt förtroende blir det även svårt för dem att kunna ha förmågan och viljan att förändra 

sin situation.  

Jag hade förväntat mig mer hjälp ifrån samhället än de jag fick. Man får inte en ärlig 

chans att ta sig tillbaka tycker jag. Lite mer uppmuntran och hjälp hade inte skadat, då 

hade man själv också kämpat lite extra (Albin). 
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Viljan att ta sig ur beroendet och missbruket fanns där men jag saknade motivationen 

för att jag inte fick tillräckligt med hjälp. Inte roligt för mig som narkoman att höra att 

min socialsekreterare ber mig att komma tillbaks när jag har klarat mig själv i några 

månader. Hur skulle detta gå till undrade jag (Daniel). 

Många av våra respondenter var väldigt besvikna på samhällets insatser och tyckte att 

de kunde ha fått mer hjälp. Den här besvikelsen gjorde att de struntade i samhällets 

hjälp och valde att fortsätta leva i missbruket och den kriminella världen. 

Egentligen har jag aldrig velat ha någonting från samhället, jag har alltid klarat mig 

själv, jag är ju trots allt kriminell. Om jag ska sitta och vänta på insatser från samhället 

då får jag vänta ett väldigt bra tag. Den tiden har inte jag, man vet ju inte hur 

morgondagen ser ut. Jag kanske är död (Daniel). 

Vi upplevde att våra respondenter inte var så positiva när det gällde samhällets insatser. 

Respondenterna anser att samhället borde ta mer hänsyn till deras bakgrunder och vad 

de har varit med om tidigare under deras uppväxt. Detta vill vi koppla till kris teorin. 

Enligt Cullberg (2003) drabbas människor av olika kriser under livets gång. Att man 

förlorar sin bostad och blir hemlös kan vara en kris som i sin tur skapar nya trauman. Vi 

upplevde att samtliga respondenter hade råkat ut för psykisk kris. De hade hamnat i en 

situation då de inte längre hade kontroll över att hantera situationen samtidigt som de 

inte fick de hjälp som de egentligen behövde. 

6.4 Socialtjänstens insatser 

Våra respondenter upplever socialtjänstens insatser både positivt och negativt. De kom 

med förslag om hur de vill att socialtjänsten ska gå tillväga.  

Istället för att sitta i ett kontor borde socialsekreterarna gå ut oftare och se hur de 

hemlösa lever. De borde komma ut till vår verklighet och se hur vi som hemlös lever 

(Maria).  

Jag tycker att socialen borde lägga mer fokus på sina klienter för att på detta sätt få en 

bättre kontakt. Jag har egentligen aldrig känt att jag har fått den hjälp som jag har 

behövt. Jag tycker att det är socialtjänsten som klassar ut hemlösa genom att de placerar 
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alla hemlösa på baracker. Om hemlösa får vara bland andra människor som har det 

bättre ställt kan de få tillbaka sin motivation, vilket i sin tur kan leda till att de får viljan 

att ändra på sin livssituation (Lisa). 

Jag tror inte att socialtjänsten ser hemlösa som ett allvarligt problem, utan de försöker 

helst sopa problemet under mattan. Det är inte mycket hjälp man får från dem, den hjälp 

man söker hos socialtjänsten får man först efter några månader (Maria). 

Våra respondenter har alla fått olika hjälp, en del mer än andra. Därför har de också 

olika uppfattningar om socialtjänstens insatser. 

Jag tycker att man måste själv ta egna initiativ och ansvar för de saker man vill ha hjälp 

med. Man får själv ta initiativet om man vill ha hjälp och verkligen visa fram fötterna 

och ta för sig (Daniel). 

Det är inte mycket hjälp man får från socialtjänsten. När man söker hjälp så går det 

oerhört långsamt och de är sega. Man blir oftast nekad av dem när man söker hjälp för 

sina problem. Jag tycker heller inte att socialtjänsten tar hemlösa på allvar (Lisa).  

6.5 Hindra hemlöshet 

När vi ställde frågan om hur man ska förhindra att en person blir hemlös i dagens 

samhälle, hade våra respondenter väldigt många olika åsikter om detta.  

Man ska stoppa nyrekryteringen av missbruk. Det är ungefär 50 % som väljer själva att 

bli hemlösa för att slippa det svenska systemet (Albin). 

Mitt tips är att man i första hand ska uppsöka hjälp direkt när man upptäcker att man har 

ett problem innan det är för sent. Man måste försöka vara stark i sig själv genom att stå 

på sig (Daniel). 

Det viktigaste är att man alltid ska se till att betala hyran i tid. Det smidigaste sättet är 

att man sätter in hyran på autogiro så att pengarna dras direkt från kontot varje månad. 

Då vet man att hyran blir betald i tid varje månad (Lisa). 
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Vi kan hålla med om våra respondenters kloka tankar när det gäller olika sätt att 

förhindra hemlösheten. Men en tanke som väcktes hos oss var att koppla detta till den 

europeiska hemlöshetsorganisationen (FEANSTA). De har länge sammanställt olika 

metoder för att ta itu med grunderna till och konsekvenserna av hemlöshet. FEANSTA 

anser att för att förhindra att individer utestängs från bostäder ska man i första hand 

uppfylla de hemlösas behov av bostäder samt socialt stöd. Vidare menar de att de 

hemlösa ska kunna ha tillgång till sociala samhällstjänster, understöd samt få 

gynnsammare förutsättningar för social återintegration (Socialstyrelsen, 2006). 

6.6 Hemlösas självbild 

Formandet av ens självbild kan påverkas av de tidiga händelserna i livet (Cullberg 

Weston, 2005). Vad våra respondenter har gått igenom och vad de har för bakgrunder 

tror vi har betydelse för hur deras självbild har skapats. Några av våra respondenter var 

väldigt positiva och andra lite mindre. Men de flesta hade en bra självbild vilket 

förvånade oss faktiskt. 

Min självbild är att jag är en väldigt stark person och jag har erfarenheter med mig i 

bagaget på grund av mitt förflutna. Min tid som hemlös har gjort mig till den person jag 

är idag (Maria). 

Jag har inte haft någon bra självbild under mina år som hemlös med tanke på hur jag 

blev bemött av andra. Jag började själv sett ner på mig själv och mått psykiskt dåligt. 

Min självbild har sakta men säkert blivit lite bättre numera när jag har arbetat mig uppåt 

för att komma till rätta igen (Lisa) 

Min egen självbild byggde jag upp under tiden som jag var hemlös, vilket har bidragit 

till att jag har fått ett bra självförtroende. Jag tycker att det är viktigt att varje människa 

har ett bra självförtroende genom att man tror på sig själv. Under min tid som hemlös lät 

jag mig inte påverkas av andra människor. Jag uppmuntrade mig själv hela tiden att vara 

stark. Men självklart har det lämnat blödande sår efter sig. Man är trots allt inte mer än 

människa (Albin). 
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6.7 Livet efter den svåra tiden som hemlös 

Idag har tre av våra respondenter bostad och den fjärde är inskriven på Rättspsykiatriska 

Kliniken. Bland våra respondenter finns det bara en person som fortfarande är 

missbrukare, resterande är drogfria. Samtliga är arbetslösa men de är nöjda eftersom de 

har tak över huvudet. 

Det enda jag tänker på just nu är att jag ska ta vara på det jag har och förbli drogfri. Jag 

är medveten om att jag måste hitta nya kontakter för att inte falla tillbaka det livet jag 

har haft bakom mig. Jag drömmer om att få ett jobb för att själv kunna försörja mig 

(Maria). 

Eftersom jag är inskriven här på Rättspsykiatrin kan jag inte säga så mycket om livet 

efter hemlösheten. Jag har ingen egen bostad än och vet fortfarande inte hur länge jag 

blir kvar här. Jag är bara tacksam att jag har fått hjälp och för att jag är drogfri. Mina 

planer är att fixa en egen bostad och ett jobb så fort jag blir utskriven. Tanken är att jag 

ska flytta hem till mamma men jag vill helst ha min egen lya (Lisa). 

Jag har min egen bostad idag vilket är bra men jag väntar fortfarande på att avtjäna mitt 

straff. Det är först då du kan ställa mig frågan om livet efter hemlösheten. Självklart har 

jag också drömmar om att ta mig ut i samhället, leva som alla andra människor och vara 

lycklig (Daniel). 

Den lägenheten som jag bor i just nu har socialtjänsten ordnat till mig. Tanken är att jag 

själv ska ordna en egen lägenhet där jag och min son kan bo i. Just nu tänker jag bara 

kämpa för att få vårdnaden om honom. Han är mitt allt och det är han som driver mig 

framåt. Jag är sjukpensionär och har all tid i världen för min son (Albin).  

Alla våra respondenter ser positivt på framtiden och är väldigt energiska trots alla kriser 

de har varit med om tidigare i livet. De vill lägga allt de hemska bakom sig och bara 

tänka framåt. 

Livet efter hemlösheten har sina nackdelar också tyvärr. Ibland känner jag mig väldigt 

ensam och vilsen. Det är ingen som kommer och knackar på min dörr längre (Maria). 
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Trots att jag är drogfri idag och har min egen bostad så känner jag av blickarna ute på 

gatorna. Vad är det man brukar säga, en gång missbrukare alltid missbrukare. Tyvärr 

kommer man inte ifrån människor förutfattade meningar. Men jag är stark i mig själv 

och only god can judge me. Jag måste bara säga att den katolska kyrkan har varit till 

stor hjälp för mig och hjälpt mig att hitta hem igen (Albin). 

6.8 Sammanfattning av analysen 

Det framkommer i våra intervjuer att våra respondenter inte har många kontakter 

utanför hemlöshetssfären. Våra respondenter berättar att de ofta inte blir bemötta på ett 

positivt sätt och att de heller inte får den hjälp som de behöver. Att de hemlösa inte får 

tillräckligt med hjälp från socialtjänsten tror vi kan bero på att de påverkas negativt av 

samhällets syn på de hemlösa. Det framkommer tydligt i intervjuerna att man uppfattar 

de hemlösa som en egen grupp istället för att uppfatta de som vanliga individer. 

Respondenterna har olika bakgrunder och livssituationer med olika slags av problem. 

För att de ska bevara sina självbilder avstår de från att ta emot den hjälp som erbjuds 

från socialtjänsten. Eftersom andra individer ser ner på dem hemlösa så påverkar detta 

de hemlösas självbilder och detta leder till att de uppfattar sig själva som odugliga och 

värdelösa. Det är uppenbart att våra respondenter vill att samhället ska ändra 

uppfattning och synen på de hemlösa och de gör allt för att motbevisa allmänhetens bild 

på dem. Eftersom de hemlösa inte klarar av att ha en egen bostad och för att de har ett 

missbruk betraktas de som svaga människor. En tanke som väcktes hos oss under 

intervjuerna var att andra individers bilder på de hemlösa formas av kunskapsbrister och 

enformiga bilder som kommer från media. Detta tror vi ligger i grund till att andra 

individer blir rädda och håller sig borta från de hemlösa. 

För att man ska kunna förändra en livsstil måste man ha motivationen. Som vi tidigare 

nämnde kan man se att motivationen är indelat i tre viktiga delar. Den första och den 

andra delen tyder på att när en individ utför något så blir det ett inre medverkande kraft 

eller en inre motivation som blir aktiv och sen styr individens beteende (Jenners, 1987). 

Då tänker vi att som hemlös måste man väl ha målsättningar som bland annat att man 

fixar en egen lägenhet, vi tror att den hemlösas drivande kraft kan leda dem mot deras 

målsättningar. Den tredje synvinkeln ur motivationen är när individen inte har uppnått 

sitt mål och detta leder till att de oftast blir osäkra och besvikna på sig själva.  
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En hemlös stämplas av samhället till att vara en som inte tar ansvar för sina gärningar. 

Goffman (2001) talar om olika typer av stigma bland annat den individuella karaktären, 

psykiska störningar, arbetslösheten och missbruket. I samband med missbruksproblemet 

följer psykiska störningar och arbetslösheten med. Med utgångspunkt i Goffmans 

föreställningar kan vi fastlägga att personer som är hemlösa innehar ett stigma och 

sviker våra förväntningar. 

7 Diskussion 

Det som har framkommit i vår studie om de hemlösa går ihop med de resultat som har 

påträffats i tidigare forskning kring hemlösheten. Våra respondenter upplever att de är 

svaga individer som antingen saknar sociala band eller har svaga sociala band. Vi har 

funnit att det finns olika uppfattningar om vad grunderna är till hemlösheten och vilka 

som är hemlösa. Att missbruk och ekonomiska problem är ett stort problem i dagens 

samhälle, tror vi att alla kan hålla med om.  

Våra respondenter beskriver själva hur de blir bemötta av omgivningen och 

socialtjänsten. Respondenternas bakgrund skiljer sig åt och deras problem har sett 

annorlunda ut. Under deras tid som hemlös anser de inte ha blivit bemötta som individer 

utan snarare som odugliga offer.  

Bemötandet från andra individer ute i samhället gentemot de hemlösa har uppfattats 

detsamma enligt våra respondenter. Individers förutfattade meningar påverkar de 

hemlösa samt att samhället stämplar dem. Samtliga respondenter menar att, eftersom de 

har övergett samhällets normer och därmed tagit avstånd från systemet, har de blivit 

stämplade.  

När man studerar synen på hemlöshet koncentrerar man sig på att titta på de faktorer 

som tros orsaka problemen. Detta speglas även i det praktiska arbetet då insatserna 

syftar till att motarbeta en del av dessa faktorer. Det har även framkommit i vår studie 

att det vanligaste är att man gör en uppdelning mellan strukturella och individuella 

problem. För att få en klarare bild om den här uppdelningen kan man förklara missbruk 

med strukturella problem och arbetslösheten med det individuella problemet.  
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Det är väldigt svårt att få en ny bostad om man blivit vräkt tidigare på grund av bland 

annat ekonomiskt problem. Det är väldigt viktigt med samhällets insatser samt att de 

hemlösa får stöd ifrån samhället. En betydelsefull faktor kan vara att man måste ta in de 

hemlösa i systemet igen samt i arbetslivet. Eftersom det finns hemlösa personer som får 

en viss behandling för sitt psykiska tillstånd och för sitt missbruk tror vi att det är viktigt 

att dessa människor får en egen bostad och ett arbete som de kan försörja sig på.  

Någonting vi tänkt på under studiens gång är att det känns som om all ansvar för de 

hemlösa ligger hos socialtjänsten. Vi upplever att man har gett upp hoppet om de 

hemlösa och att ingen vill ta itu med problemet.  Man kan inte förvänta sig att en 

missbrukare ska kunna bibehålla en normal livsstil.  

Tidigare forskning har påvisat att utan bostad har den hemlöse svårt att få hjälp ute i 

samhället. Att vara utan bostad kan innebära för många att man saknar en identitet 

enligt vår uppfattning. Man kan även koppla detta till självbilden, där en individ utan 

bostad intar rollen som hemlös och omdefinierar sin självbild genom att denne får 

bekräftat att hon inte duger till från andra i omgivningen.  

Alla människor drabbas av olika kriser under livets gång.  För en hemlös individ kan 

krisen vara mer eller mindre traumatisk. Att förlora sin bostad är bara en början till en 

rad kriser som kan inträffa under olika omständigheter. Samtliga respondenter har en 

gemensam bakgrund som innefattar missbruk och misshandel i föräldrahemmet. 

Vi anser att risken för kris blir större om en traumatisk situation inträffar under en tidig 

ålder om man inte återgärdar problemen i tid. Som vi tidigare nämnde i vår studie kan 

man dela in den traumatiska krisens skeenden i fyra olika faser, chockfasen, 

reaktionsfasen, bearbetningsfasen samt nyorienteringsfasen. Dessa fyra faser kan vi 

koppla samman till våra respondenter. Vi upplevde under samtliga intervjuer att våra 

respondenter har gått igenom chockfasen och reaktionsfasen men att de har fastnat i 

bearbetningsfasen. Det är i den här fasen man försöker rätta sig efter en verklig syn på 

det som har inträffat och börjar nu acceptera det som har hänt.  
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För att förebygga att människor fastnar i obearbetade kriser bör samhällets krisarbete 

utsträckas och rikta sig även till andra grupper av människor. Det trauma som 

hemlöshet medför bör ses och uppmärksammas.  

Om vi ska utgå ifrån Aaron Antonovskys teori, KASAM, uppfattar vi att våra 

respondenter har en låg KASAM, då de känner att de inte längre kan rå för sina 

livssituationer. Men samtidigt kan vi tycka att hemlösa har en hög meningsfullhet men 

däremot låg begriplighet samt låg hanterbarhet. Antonovsky anser att i detta fall 

förväntas man visa stort intresse i sökandet efter förståelse och kontrollen över 

situationen, vilket i sin tur leder till ett starkare KASAM. 

Samhällets satsningar för de hemlösa finns, en av de vanligaste insatserna för den 

hemlöse är att de erbjuder dem att få öppenvård för de dilemman de har. Våra 

respondenter tycker att samhällets insatser inte räcker till då dem upplever att de inte får 

en ärlig chans. Väntetiderna anses vara alldeles för långa, den tiden har inte en hemlös 

eftersom de inte vet hur deras morgondag ser ut. 

För att utöva ett effektivt arbete genom att motarbeta hemlöshet men även forma 

insatser till stöd för de hemlösa borde man öka kunskapen om hemlöshetens 

utsträckning. Det behövs också kunskap om vilka metoder som är mest verkningsfulla 

för att motarbeta hemlöshet.  

Vi undrar varför hemlösheten inte omtalas mer och varför inte problemet tas upp 

särskilt mycket. Efter att ha gjort den här studien har många nya tankar väckts. Det kan 

vara väldigt bra om man gör fler studier om omgivningens bild på de hemlösa och hur 

den här bilden har skapats.  

För att undvika och förhindra att fler personer i dagens samhälle ska bli hemlösa bör 

man ta itu med orättvisor som tillkommer. Vi tycker att varje individ bör definiera sina 

problem för att på detta sätt bli självständig igen och ta över makten på sitt liv. 

Hemlösheten måste kunna ses i helhet för att man ska kunna ge förslag på lösningar. 

Som vi ser på det kan inte hemlösheten lösas med dagens insatser och metoder.  
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Vi hade gärna velat komma i kontakt med någon från socialtjänsten men gång på gång 

när vi tog kontakt med de, avvisade de oss på grund av tidsbrist. Våra respondenter har 

en mindre bra syn på socialtjänsten, detta med anledning att dessa blivit avvisade när de 

sökt hjälp. Vi kan delvis medge att vi håller med våra respondenter, på grund av att vi i 

början av vår studie sökte vägledning och hjälp hos socialtjänsten men blev också 

nekade. Med anledning att de inte hade tid och heller inte vill uttala sig om våra frågor 

kring hemlösheten.  

Efter förfrågan om hjälp av socialtjänsten, har vi mer förståelse för våra respondenter. 

Vi har en bra tillvaro i vår vardag men ändå kändes det som en stor besvikelse när vi 

blev nekade. Då väcks tankar, frågor och funderingar över hur våra respondenter eller 

andra hemlösa känner sig när dem gång på gång blir nekade. Då är det inte så konstigt 

enligt oss att man tappar hoppet och tron på ett sunt och bra liv.  

Enligt oss har vi människor en tendens att individualisera lycka och undergång och 

individer hamnar ur riktning så fort vi gör det till en personlig sak. Genom att åsikter 

och personliga särintressen ställs mot varandra upprätthålls systemet. När all fokus 

ligger på om vissa individer är bra eller dåliga kan vi hamna snett eftersom systemet 

ständigt vill utse nya vinnare och förlorare. Så fort en hemlös tar sig samman och börjar 

sköta sig dyker det snart upp någon som tar dennes plats. Vi anser att detta system 

behöver ändras. 

Slutligen vill vi tillägga att vi tycker att samhället och socialtjänsten borde arbeta efter 

att se vad de hemlösa har för vilja och vad denne vill förändra. Vi är eniga om att 

individen måste ha motivationen och viljan för att kunna förändra sin livssituation 

genom stimulansen och omgivningens stöd. 

 

 

 

 



34 

8 Referenser 

Angelöw, B. & Jonsson, T. (2000) Introduktion till socialpsykologi. Lund: 

Studentlitteratur. 

Anheier Helmut K, Civil society – measurement, evaluation, policy, (2004) Earthscan, 

London 

Antonovsky, A. (2003) Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur. 

Ardbo, C, Folkhälsorapport, (2005) Socialstyrelsen, Edita Nordstedts Tryckeri 

Antonovsky, A. (1993). The structure and properties of the sense of coherence scale. 

Social 

Science and Medicine 

 

Becker, H (2006) Utanför œ avvikandets sociologi. Lund: Arkiv 

Bryman, A. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi. 

Carlson, David (2006): red Magnusson, Ann-Sofie: kap “Vems ansvar? Om tre 

socialsekreterares perspektiv på hemlöshet och bistånd i form av boende” i Ett offentligt 

liv: FoU i Väst 

Cullberg, J. (2003) Kris och utveckling. Stockholm: Natur och kultur.  

Cullberg Weston, Marta (2005): Ditt inre centrum- om själkänsla, självbild och 

konturen av ditt själv: Falun, Natur & Kultur  

Engquist, A. (2003) Om konsten att samtala. Stockholm: Prisma. 

FEANTSA (2003) The right to housing. Homeless in Europe. The European Federation 

of National Organizations Working with the Homeless. 

Fölster, S. & Säfsbäck, P. (1999) Bostad sökes- en ESO- raport om de hemlösa i 

folkhemmet. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Stockholm: 

Finansdepartementet: 999:46.  

Goffman, E (2001) Stigma: den avvikandes roll och identitet. Stockholm: Nordstedts 

Goldberg, T (2000) Narkotikan avmystifierad : ett psykosocialt perspektiv. Solna: 

Academic Publ. Of Sweden.  

Hartman, J. (2004) Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

Hilte, M. (1996) Avvikande beteende – en sociologisk introduktion. Lund: 

Studentlitteratur. 



35 

Jenner, H. (1987) Motivation hos missbrukare och behandlare. Lund: Studentlitteratur. 

Johansson, K. & Wirbing, P. (2001) Riskbruk och missbruk. Natur och kultur, 

Stockholm 

Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Nordfeldt, Marie (2000): red Runquist, Weddig & Swärd, Hans: kap ”De frivilliga 

organisationernas roll för de hemlösa” i Hemlöshet: Stockholm, Carlsson Bokförlag  

Rosengren A, Mellan ilska och hopp – om hemlöshet, droger och kvinnor, (2003) 

Carlssons Bokförlag, Stockholm  

Runquist, W. (2000) Hemlöshet ur ett historiskt perspektiv. I W. Runquist & H. Swärd 

(red.) Hemlöshet. En antologi om olika perspektiv och förklaringsmodeller. Stockholm: 

Carlsson bokförlag. 

Sahlin, I (1992) Hemlöshet – reflexioner kring ett begrepp i Järvinen, M & Tigerstedt, C 

(red) Hemlöshet I Norden NAD-publikation 22. Helsingfors: Hakapaino Oy 

Sahlin, M. & Johansson, M. (2006) Alla skall ha eget tryggt boende. Sydsvenska 

Dagbladet, 15 feb. 2006 

Socialstyrelsen. (2000) Hemlösa i Sverige 1999. Vilka är de och vilken hjälp får de? 

Stockholm: 2000:1. 

Socialstyrelsen. (2005) Hemlöshet i Sverige 2005. Omfattning och karaktär. Stockholm. 

Socialstyrelsen (2006): Hemlöshet i Sverige 2005, andra upplagan, 

www.socialstyrelsen.se 

Statens Offentliga Utredningar. Adressat okänd- om hemlöshetens bakgrund, orsaker 

och dynamik 2000:14  

Statens offentliga utredningar. (2001) Att motverka hemlöshet. En sammanhållen 

strategi för samhället. Stockholm: 2001:95. 

Swärd, H, Hemlöshet – fattigdomsbevis eller välfärdsdilemma? (1998) Studentlitteratur, 

Lund 

Thörn, C (2001) De hemlösa. En kultursociologisk analys av myndighetsdiskurser i 

Sernhede & Johansson (2001) Identitetens omvandlingar. Black metal, magdans och 

hemlöshet. Göteborg: Daidalos 

Thörn, C Kvinnans plats(er) – bilder av hemlöshet, (2004) Égalité, Stockholm 

Artiklar 

Kjörling, L. Sagan om kulturpolitiken, Ordfront magasinet, 2008-10-11 

http://www.socialstyrelsen.se/


36 

Edré, A. Först behövs en bostad, Göteborgsposten, 2008-09-18 

Forsblom, P-O. Förebygg hemlöshet, Dagens samhälle, 2008-04-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

9 Bilaga  

Bakgrund 

 Ålder? 

 Kön? 

 Sysselsättning? 

 Boende? 

 

1. Hur såg din uppväxt ut? 

2. Hur länge har du varit hemlös?  

3. Vad var anledningen till att du blev hemlös? 

4. Hur upplever du att du blir bemött av andra individer i samhället? 

5. Vad tycker du om samhällets insatser? 

6. Vad tycker du om socialtjänstens insatser? 

7. Har du förändrats som person under din tid som hemlös? 

8. Hur ser din egen självbild ut? 

9. Hur ser dina framtida planer ut? 

10. Har du några tips eller råd om hur man kan förhindra att en inte person blir 

hemlös i dagens samhälle? 

 


