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Resumé 

Syftet med studien var att få ökad förståelse för hur människor som definieras 

hemlösa i det svenska samhället, försöker skapa sig en positiv självkänsla och 

identitet. Jag har utifrån mina forskningsfrågor försökt besvarat mitt syfte. Genom 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer och observationer har jag intervjuat två 

personer i situationen hemlös samt tre personer som arbetar med hemlösa och har 

kunskaper om hemlösa personer i situationen hemlös. Situation hemlös, tolkar jag 

med hjälp av symbolisk interaktionism som utgör en teoretisk referensram. 

Identitet, thomasteoremet, generaliserade andra, och stämplingsteorierna har 

avgörande betydelse för analysen av empiriska data. Från studien framkommer 

det en viss skillnad mellan hur personerna i situationen hemlöshet upplever sin 

självkänsla och identitet. Boendeformerna som myndigheterna erbjuder passar 

inte kvinnor utan är ”formade” utifrån männens behov. Slutsatserna jag drar är att 

alla jag intervjuat bekräftar att det inte finns något boende alternativ för de 

hemlösa som inte vill anpassa sig efter myndigheternas regler och krav. De 

hemlösa har tappat tillitet och tilltron till myndigheterna. De hemlösa betraktas 

som avvikande men de använder sig av olika strategier för att bibehålla sin 

positiva självkänsla och identitet.  

 

Nyckelord: Hemlöshet, identitet, avvikande beteende, stämpling 
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1 Inledning 

Att hemlösheten i Sverige har ökat tycker jag är orimligt eftersom vi lever i ett 

välfärdsamhälle där alla har rätt till ett värdigt liv och för att ha ett värdigt liv 

anser jag att alla borde ha rätt till ett eget boende. Jag blev intresserad av detta 

ämne när jag läst diverse dagstidningar där hemlöshet uppmärksammats. I 

Göteborg syns även hemlösheten tydligt genom att personer står och säljer 

Faktum, de hemlösas tidskrift. Vissa hemlösa har sina få ägodelar i t.ex. plastpåse 

eller resväska. Hemlöshet är en utmaning för det svenska välfärdsamhället. 

Svenska samhället lägger stor vikt vid att samhällets resurser skall komma alla till 

del i synnerhet de svaga och utsatta grupperna. Kännetecknande för ett 

välfärdsamhälle är den omfördelning av resurser som görs till förmån för de 

individer och de sammanhang som kräver särskilda insatser (Giddens, 2007). 

”Finanskris, ordet som nu finns på allas läppar. 2009 blir ett riktigt skit år, sa 

Sven-Otto Littorin (m) och svepte ytterligare lite hopplös ångest över tillvaron. 

Tusen och åter tusen människor har varslats från sina jobb. Mångfalt fler oroar sig 

för att behöva gå samma väg, till arbetsförmedlingen, a-kassan, socialtjänsten, till 

mäklaren för att sälja villan eller bostadsrätten. I värsta fall för mindre än vad man 

betalat” (Karlsson, 2009.s.1).  

Med dessa ord från Martin Karlsson tf chefredaktör på Faktum, de hemlösas 

tidskrift vill jag belysa och lyfta fram att hemlöshet kan drabba mig samt alla 

andra medborgare i samhället. Identitetsskapandet i situationen hemlös utsätts för 

hårda prövningar och det är svårt att ta sig ur hemlösheten när människan väl har 

hamnat i denna situation av olika anledningar. Människan som saknar fast bostad 

har under de senaste tjugo åren börjat utgöra en allt mer synlig grupp på gatorna i 

storstäderna. Hemlöshet är en av de mest extrema formerna av social uteslutning. 

De hemlösa har inte någon permanent plats där de kan tillbringa natten utan måste 

hitta tillfällig bostad eller sova på platser som inte är avsedda för sömn, t.ex. 

offentliga toaletter, trappuppgångar, soprum, garage, busstationer, parkbänkar och 

så vidare. De hemlösa blir ofta utestängda från de vardagsaktiviteter som andra tar 

för givet, t.ex. kunna skriva in sig på arbetsförmedlingen, gå till ett arbete, ha ett 

bankkonto, uppsöka vårdcentral eller att få brev i egen brevlåda. Ett fåtal av de 
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hemlösa har utifrån egen vilja valt att dra omkring på gatorna och sova där de 

upplever sig fria från det tvång som ägodelar innebär. Men de allra flesta vill 

definitivt inte befinna sig i denna situation, personerna har blivit hemlösa på 

grund av faktorer som de inte kan styra över. När människan väl har tvingats ut på 

gatorna hamnar de snabbt i en ond cirkel som individen har svårt att ta sig ur 

(Giddens, 2007).  

1.1 Bakgrund 

Socialstyrelsen fick 2005 i uppdrag av regeringen att fortsätta utvecklingsarbetet 

mot hemlöshet under perioden 2005-2008. I uppdraget ingick att göra en nationell 

kartläggning av hemlöshetens omfattning och karaktär i Sverige 2005.  I beslutet 

från regeringen framhålls att sådan kunskap är en viktig förutsättning för att kunna 

utveckla effektiva åtgärder mot hemlöshet. Totalt inrapporterades omkring 17 800 

personer som hemlösa 2005 i Sverige, denna inrapportering visar på att antalet 

personer utan egen bostad har ökat i Sverige de senaste åren. Jämfört med 1999 

har andelen hemlösa som bor på härbärge eller andra akut boenden ökat från 550 

år 1999 till cirka 1 650 personer år 2005. Av de 17 800 hemlösa personerna 

befinner sig 3 600 i en akut situation. De sover ute eller bor tillfälligt på 

exempelvis härbärgen, kvinnojourer eller campingplatser. 4 700 personer bor 

ofrivilligt hos familj och vänner eller har mycket korta andrahandskontrakt. 8 400 

bor på institutioner eller i olika typer av stöd boenden och saknar egen bostad när 

de skrivs ut. För resterande 1 100 är situationen okänd. Tre fjärdedelar av hemlösa 

personer är män och en fjärdedel är kvinnor. Medelåldern bland de hemlösa är 

41år. Män var sedan tidigare kartläggning i större utsträckning uteliggare och 

härbärge boende. Andra skillnader var att kvinnorna är yngre och varit hemlösa 

kortare tid än männen. Kvinnornas problembild beror oftare på familjeproblem 

t.ex. skilsmässa eller våld i familjen. Kvinnor präglas ofta av psykiska problem 

medan männen oftare har missbruksproblem (Socialstyrelsens nationella 

kartläggning av hemlöshet, 2006).  
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Arbetet med att motverka hemlöshet är mycket viktigt för regeringen. Det handlar 

både om att se till att de som idag är hemlösa får ett värdigt boende och förhindra 

att hemlöshet uppstår. Orsakerna till hemlöshet är många och ofta komplicerade. 

Därför krävs insatser inom flera områden – arbetsmarknad, bostadsmarknad, 

hälso- och sjukvård, integration och utbildning. Hemlösheten – många ansikten, 

mångas ansvar, är en plan som socialstyrelsen har för genomförandet av 

regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från 

bostadsmarknaden 2007-2009, denna strategi beslutade regeringen om i februari 

2007. Fyra mål har pekats ut: 1. Alla skall vara garanterade tak över huvudet och 

erbjudas fortsatta samordnade insatser utifrån individuella behov. 2. Antalet 

kvinnor respektive män som är intagna eller inskrivna på kriminalvårdsanstalt, 

behandlingsenhet, har stödboende eller vistas på hem för vård eller boende (HVB) 

och inte har ordad bostad inför utskrivning ska minskas. 3. Inträde på den 

ordinarie bostadsmarknaden ska underlättas för kvinnor respektive män, de som 

befinner sig i boendetrappor, träningslägenheter eller andra former av boende som 

tillhandahålls av socialtjänsten eller andra aktörer. 4. Vräkningar ska minskas och 

inga barn ska vräkas. Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att i samråd 

med boverket, kronofogdemyndigheten och kriminalvården, leda, samordna och 

koordinera ett fortsatt arbete mot hemlöshet i enlighet med regeringens strategi. 

Kopplat till denna strategi har regeringen även gett ett antal särskilda uppdrag – 

Socialstyrelsen ska ta fram en vägledning till stöd för kommunerna och andra 

aktörer i det vräkningsförebyggande arbetet. Socialstyrelsen ska tillsammans med 

boverket ta fram en plan för hur den så kallade sekundära bostadsmarknaden 

återkommande ska kunna kartläggas, samt ta fram en kunskapsöversikt om 

effekter av olika boendelösningar. Socialstyrelsen har även fått i uppdrag att 

samråda med berörda myndigheter, presentera en plan för hur hemlöshet och 

utestängningen från bostadsmarknaden fortlöpande ska kunna följas. Arbetet med 

de fyra strategiska målen ska länkas till pågående lokala utvecklingsprojekt som 

drivs vid socialstyrelsen. Uppdraget innebär att stödja lokalt utvecklingsarbete 

samt sprida kunskap inom angelägna områden. En nationell styrgrupp leder 

arbetet med genomförandet av strategin. I styrgruppen ingår socialstyrelsen, 

boverket, kronofogdemyndigheten, kriminalvården samt Sveriges kommuner och 
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landsting. En referensgrupp med representanter för myndigheter, länsstyrelser, 

intresseorganisationer har tillsats för att utifrån sina målgruppers intresse följa 

arbetet och lämna synpunkter. En viktig uppgift för de medverkande i 

referensgruppen är dessutom att förankra strategin inom sina respektive 

organisationer. Ett antal grupper har även tillsatts för de olika delprojekt som är 

knutna till strategin. För hela satsningen är 65 940 000 kronor avsatta. 47 700 000 

kronor föreslås använda för lokala satsningar inom de fyra målen. Senast 1 juli 

2010 ska uppdraget slutrapporteras till regeringen (Regeringskansliet, 2007).  

1.2 Definition av hemlöshet  

Definitionen av hemlöshet har ändrats sedan 1999. Socialstyrelsens definition av 

hemlöshet är bredare och inkluderar personer som har någonstans där de kan 

vistas men som på olika sätt har en osäker boendesituation. Det kan vara att 

personen är inskriven på t.ex. kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller stöd 

boende inom socialtjänst, landsting eller annan vårdgivare och inte har ordnat 

boende inför utskrivning. Personer som är att betrakta som hemlösa har i 

socialstyrelsens nationella kartläggning definierats i fyra olika situationer. Syftet 

med detta är att markera att hemlöshet inte beskriver en person, utan den situation 

som personen befinner sig i för tillfället. Situation 1 är den mest akuta situationen, 

personer som är uteliggare eller är hänvisade till akut boende och härbärge. 

Situation 2 och 3 beskriver personer som saknar bostad och inom kort (3månader) 

kommer att skrivas ut från någon form av institution eller stöd boende. Situation 4 

beskriver de personer som ofrivilligt bor kvar hemma hos familjen 

(Socialstyrelsens nationella kartläggning av hemlöshet, 2006).  

1.3 Syfte och problemformulering 

Mitt syfte med denna studie är att jag vill försöka finna ökad förståelse för hur 

människor som definieras hemlösa i det svenska samhället, försöker skapa sig en  

positiv självkänsla och identitet. Jag kommer att utgå från symbolisk 

interaktionism som utgör en teoretisk referensram för tolkningen av empiriska 

data. Identitet, thomasteoremet, generaliserade andra och stämplingsteorier har 

avgörande betydelse för analysen av empiriska data. 
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Forskningsfrågor  

 Hur beskriver och upplever de hemlösa sin situation hemlöshet?  

 Hur beskriver de hemlösa sin väg in i situationen hemlöshet? 

 Hur upplever och beskriver de hemlösa bemötandet från myndigheterna? 

 Hur påverkar hemlösheten de hemlösas identitetsskapande? 

 Vilka strategier använder de hemlösa sig av för att skapa positiv självkänsla 

och identitet? 

 

1.4 Dispositioner 

Min studie är indelad i 6 kapitel med 5 större kapiteldelar. Den första delen 

kapitel 2, utgör tidigare forskning som jag anser är relevant för min studie. Kapitel 

3, utgör min teoretiska genomgång av uppsatsens perspektiv och teorier. Därefter 

följer studiens tredje del kapitel 4, utgör presentation av metod, etiska aspekter, 

validitet och urval. Kapitel 5, utgör resultatet från analys av empirisk data och 

presenteras i form av diskussion och slutsatser i kapitel 6 
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2 Tidigare forskning 

Utifrån mitt syfte och problemformulering har jag sökt efter forskning som visar 

på identitetsskapande och strategier hos personer i situation hemlös. Det finns 

mycket tidigare forskning kring ämnet hemlöshet, men jag har även lagt märke till 

att när det talas om situationen hemlös är diskussionen ofta inriktat på de olika 

negativa konsekvenser som situationen kan medföra. Nedan redovisas kort 

tidigare forskning som tycks vara relevant för min studie om hemlösas självkänsla 

och identitet i situationen hemlös. 

2.1 Samhällets negativa förhållande till hemlöshet 

Bertilsson & Hedenström, (2007) från Göteborgs universitet har studerat 

hemlöshet utifrån de hemlösas självbilder, vad som kan ha format självbilderna 

samt hur de upplever olika grupper i samhället bemöter och ser på dem. 

Forskningen är en kvalitativ studie utifrån symbolisk interaktionism samt 

genusperspektivet.  

Studien är gjord på sex hemlösa personer, fyra män och två kvinnor i Göteborg. 

Resultatet från forskarna var att de hemlösas självbilder påverkas i olika grad av 

de stereotypa bilder som finns av de hemlösa av andra medborgare i det svenska 

samhället. Forskarnas respondenter protesterade dock mot denna bild. Studien 

visar på att de hemlösa har svårt att identifiera sig med andra hemlösa, eftersom 

gruppen är heterogen. Slutsatsen som forskarna drar är att hemlösheten är en 

identitet befäst med stämpling vilket försvårar umgänge med människor som inte 

är hemlösa. De hemlösa kvinnorna har ett större behov än männen att ta avstånd 

från den tillskrivna identiteten som hemlös, detta anser forskarna beror på normer 

i samhället. Tre av forskarnas respondenter säljer hemlösas tidskrift Faktum, 

härmed drar forskarna slutsatsen att dessa personer uppvisar en bättre självkänsla 

och en mer positiv självbild än de som inte säljer tidskriften Faktum. Forskarna 

slutsats är även att de hemlösa upplever att de oftast blir bra bemötta av 

myndigheterna men att de inte får någon hjälp. Möten med andra medborgare var 

i princip obefintlig för de tre hemlösa som inte säljer Faktum. De hemlösa som 

säljer Faktum beskriver både positiva och negativa möten med andra medborgare. 

Forskarna tolkar och drar slutsatsen att myndigheternas och andra medborgares 
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negativa attityder i sina möten med hemlösa beror på att de påverkas av en debatt 

som förs där hemlösa utmålas som psykiskt sjuka eller missbrukare (Bertilsson & 

Hedenström, 2007).    

2.2  Hemlösas samverkansproblematik med myndigheter 

Hoffman & Coffey, (2008) från Universitetet i Washington undersöker hur 

människor upplever hemlöshet. Forskarna vill visa samverkan mellan hemlösa 

och myndigheter. Forskarna har i sin studie 500 intervjuer med personer i 

situationen hemlös. Forskarnas resultat påvisar att samverkan mellan hemlösa och 

myndigheter inte är positivt, de hemlösa beskriver sina upplevelser i kraftigt 

negativa termer med erfarenheter av att myndigheterna ser hemlösa som objekt 

inte till de hemlösa som subjektiva individuella människor. Som svar från de 

hemlösa på dessa erfarenheter var nästan alla arga, många av de hemlösa har olika 

strategier för att upprätthålla en känsla av värdighet och självrespekt. De hemlösa 

har helt enkelt valt bort det sociala systemet. Forskarna hävdar att dessa åtgärder 

bör inte bara analyseras som en individuell psykologisk eller kognitivt svar utan 

snarare som ett resultat av maktförhållanden och sociala orättvisor mellan 

myndigheter och personer i situationen hemlöshet. Forskarnas resultat påvisar att 

fortsatt hemlöshet inte är interna för personer i situationen hemlös som många 

påstår utan kan vara inbyggd i samhällsstrukturen. Forskarna drar slutsatsen att en 

kvalitativ forskning i motsats till kvantitativ forskning är ett viktigt verktyg för att 

utveckla socialt rättvis politik och program som tillhandahåller hjälp åt dem som 

behöver det (Hoffman & Coffey, 2008).   
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3 Socialpsykologiska perspektiv och teorier om identitetsskapandet 

3.1 Om symbolisk interaktionism generellt 

I min studie om situationen hemlös, kommer jag att utgå från symbolisk 

interaktionism som utgör en teoretisk referensram för tolkning av empiriska data. 

Den amerikanska pragmatismen var en inspiration till utvecklingen av symbolisk 

interaktionism. Nyckelorden inom pragmatismens är handling och kollektivitet. 

Tänkandet och kunskapen tolkas pragmatiskt, dvs. som en del av ett kollektivt 

handlingssammanhang. Ett exempel på en filosof som tar utgångspunkt ”ensamt 

jag” och utilitarismen är den franske filosofen Rene Descartes (1596-1650) 

kunskapsteori. Utilitarismen handlar med en ensam aktör som rationellt strävar 

efter sina egna mål och handlar utifrån sina egna intressen. Descartes filosofi utgår 

från det faktum att individen alltid skall ifrågasätta vad andra säger och gör, vilket 

han formulerade i den berömda satsen ”Jag tänker, alltså existerar jag” 

(Mortensen, 1996). 

Inom symbolisk interaktionism är det av vikt att människan aktivt tolkar budskap, 

relationer och situationer. För att uppnå detta krävs det interaktion mellan 

människor, ord och händelser får sin symboliska innebörd under samspelet mellan 

människor. Människan försöker hitta de innebörder och uppfattningar som är 

gemensamma för att få de sociala situationerna meningsfulla. Symbolisk 

interaktionism är ett perspektiv med utgångspunkt för analys av den sociala 

verkligheten. När vi forskar om samhället är vi intresserade av att ha tillgång till 

analysredskap som kan hjälpa oss vidare i förståelsen av det samhälle vi lever i 

eller det samhälle vi studerar. Till exempel hur kan en människa ena stunden ha 

ett bra betalt jobb, villa och Volvo och sedan av olika anledningar hamna i 

hemlöshet? Detta sociala fenomen kan förstås på flera olika sätt. Det betydande 

beträffande människors beteende inom den symboliska interaktionismen är 

symboler och interaktion. I det symboliska interaktionistiska synsättet är hela 

samhället en summa av alla pågående interaktionshändelser och bör uppfattas som 

en process i ständig förändring och inte som en bestående struktur. Den 

symboliska interaktionismen har en inriktning på språk och mening. Språket gör 

det möjligt för oss att bli medvetna varelser medvetna om vår egen individualitet 

och att vi kan betrakta oss själva genom andras ögon. Nyckelordet i denna process 
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är symboler, ordet ”hemlös” är ett exempel på en symbol. Genom att människan 

lever i en rik symbolisk värld innebär praktiskt taget att allt samspel vi har mellan 

oss människor är ett utbyte av symboler. I vårt samspel med andra letar vi hela 

tiden efter ”ledtrådar” för att avgöra vad som är lämpligt beteende i 

sammanhanget och för att tolka avsikten bakom det som andra säger och gör. Den 

symboliska interaktionismen riktar in människans uppmärksamhet på detaljerna i 

samspelet mellan människor och hur dessa detaljer skapar mening i vad 

människor säger och gör (Tros & Levin, 2004). 

3.2 Identitet  

I min studie om personer i situationen hemlöshet vill jag koppla att människan har 

i sitt identitetsskapande ett grundläggande behov av att skapa sociala band, att 

genom andras ögon vara värda något i ens egna ögon. George P. Stone (1962) var 

en av de främsta identitetsforskarna inom symbolisk interaktionism. Ganska 

enkelt formulerat menade Stone att en identitet har människan då människan av 

andra är placerad som ett socialt objekt på samma sätt som människan tillskriver 

och tillkännager för sig själv. Detta innebär att en människas identitet inte är 

isolerat utan att identiteten är beroende av andra människor i omgivningen 

(Nilsson, 2005).  

Den kulturella miljö vi föds in i och växer upp i påverkar vårt beteende men det 

behöver inte betyda att vi därmed berövas vår individualitet eller fria vilja. I 

Människans socialisation utvecklar vi alla en identitet och en förmåga till 

själständiga tankar och handlingar. Identitetsbegreppet uppvisar många olika 

aspekter och kan analyseras på många sätt. I generell bemärkelse rör identiteten de 

uppfattningar människor har om vilka de själva är och vad som är viktigt och 

meningsfullt för dem. Dessa uppfattningar formas på grundval av vissa 

egenskaper eller kännetecken. Det finns två typer av identitet som vi människor 

har i ”Jaget”, nämligen personlig identitet och social identitet. Social identitet rör 

de kännetecken som andra tillskriver en viss individ. Exempel på social identitet 

är student, pappa, mamma, hemlös och så vidare. Social identitet rymmer mer än 

ett kännetecken. En person kan vara både pappa och hemlös eller student och 

mamma. Sociala identiteter visar de många dimensioner som ingår i människans 

liv. Personlig identitet är individens kontinuerliga samspel med yttervärlden som 
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bidrar till att skapa eller forma individens upplevelse av sitt ”Jag”. Samspelet 

mellan individ och samhälle bidrar till att koppla samman individens personliga 

och offentliga världar. Även om den kulturella och sociala omgivningen är viktig 

när det gäller formandet av den personliga identiteten, är det individens 

handlingsförmåga, frihet och valmöjligheter som är det centrala (Trost & Levin, 

2004).  

Bekräftelse från andra är i sig betydelsefullare än den är positiv. Detta medför att 

när vi människor inte får en positiv bekräftelse mycket väl kan kämpa för en 

negativ bekräftelse, bara vi kommer ifrån det faktum att bli behandlade som 

”ingen”. Det grundläggande hos människans identitet är att vi vill bli bekräftade 

som ”någon”. Tolkningar om vår egen identitet är baserade på kommunikationen 

med andra människor fungerar både som spegel och som bidragsgivare till 

människans självbild och självkänsla. Människans identitet är inte isolerat utan 

identitetsskapandet är beroende av andra människor i omgivningen. Att 

människan har ett ”Jag” betyder att man ser människa som ett förnuftigt subjekt 

som kan påverka och styra sitt egna liv. ”Jaget” är den instans som riktar 

handlingarna mot yttervärlden, ”Jaget” är bärare av upplevelser som kommer 

inifrån drömmar, fantasier och tankar eller utifrån i form av sinnesintryck och 

erfarenheter. Identitet hör ihop med ”Jaget”, det är människans upplevelser av sig 

själv av att vara samma över tid och rum. Identitet kommer ifrån latinets ”Idem” 

som betyder densamma (Nilsson, 2005). 

3.3 Thomasteoremet 

Thomasteoremet, (William I. Thomas) som ligger till grund för (Merton, 1957)   

självuppfyllande profetia. Jag vill använda mig av thomasteoremet för att 

undersöka om de hemlösas identitetsskapande blir en självuppfyllande profetia 

när de möter andra medborgare. Om en individ definierar en situation som verklig 

så blir den verklig i sina handlingar. Thomasteoremet betonar den mening 

människan tillskriver handlingar och objekt samt hur människan handlar utifrån 

denna mening. Människan ser till möjligheter och begränsningar i olika 

situationer i sitt identitetsskapande och handlar utifrån denna bedömning (Carle, 

m.fl., 2006).  
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3.4 Generaliserade andra 

I min studie vill jag försöka tolka hur de hemlösa upplever bemötandet från 

samhället och hur detta påverkar deras identitetsskapande. George Herbert Mead 

(1863-1931), har föreslagit en teori i vilken den centrala punkten är utväxlingen 

av olika tecken, från kroppsspråk till komplicerade språkliga yttranden. Varje ljud 

eller kroppsrörelse är en gest som en individ använder för att stimulera handlingar 

hos en annan individ. Exempel på utväxling av gester och respons är när en 

individ ber om bostad och den andra individen ger individen bostad. Detta kallar 

Mead för en signifikant symbol. Signifikant symbol är riktad till en själv samtidigt 

som den är riktad till en annan, det är genom förmågan att vara den andre, 

samtidigt som man är sig själv som en symbol blir signifikant (Mead 1934). 

Signifikanta symboler förutsätter en gemensam tolkning av meningen hos ett 

fenomen. Socialt beteende innebär att minst två människor tar varandra i 

beaktande och blir stimulans för individerna i en process av interaktion och 

kommunikation. Enligt Mead innebär mänsklig kommunikation en grundläggande 

förmåga att vara en annan inför sig själv, att rikta sig till en annan kräver att 

individen kan sätta sig in i den andres ställe. Denna mekanism kallar Mead för 

rollövertagande, generaliserade andra, grundläggande förmågan att mentalt 

projicera hur andra kommer att reagera på ens beteende. Genom detta bygger vi 

och omformar vi vårt ”Jag”. Den generaliserade andra, det organiserade samhället 

eller den sociala grupp som ger individen ett eget ”Jag”. Det sker genom att 

individen uppfattar åsikter, normer och förväntningar hos den generaliserade 

andra som en enhet bestående av samhället. Människan ser sig själv med det 

perspektiv hon eller han uppfattar sig hos den generaliserade andra (Mortensen, 

1996). 

3.5 Stämplingsteorin  

Här vill jag i min studie koppla de hemlösas identitetsskapande till Howard S. 

Beckers (1963) stämplingsteori. Hur regler och social ordning reproduceras i vår 

sociala situation. För att något skall vara avvikande måste det också finnas en 

motsats nämligen det vi kallar norm. Becker har inom sin stämplingsteori 
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metaforer som ”regelföljaren” samt ”regelbrytaren”, där regelföljaren sätter 

etiketter på regelbrytaren. 

Becker’s outsiders, avvikande beteende syftar till brott mot sociala regler och 

normer. Det betyder att närhelst en person väcker uppmärksamhet på ett negativt 

sätt, oro, upprördhet, ilska, avsky kan vi på goda grunder misstänka att personen 

ifråga anta ha brutit mot en regel. Medan lekmannen brukar fråga sig ”Varför 

gjorde han eller hon så?” bör en interaktionist snarare också fråga sig ”Varför 

reagerar andra som de gör?” Avvikandet pekar visserligen ut ”avvikaren” och 

placerar henne eller honom ”utanför”, med Beckers ord, men det pekar också ut 

den regel han eller hon anses ha brutit mot. Regeln blir synlig när personen bryter 

mot den. Det avvikande är beroende av det normala och vice versa. Regelbrytaren 

kan inte förstås utan regelföljaren. Det senmoderna samhället rymmer många 

grupper med olika moraliska måttstockar. En människa kan tillhöra flera grupper 

och följaktligen följa vissa regler i samma stund som andra regler bryts. Inte ens 

ett samhälles lagar är oomtvistade (lagar är tolkningsbara) och lagarna ändras 

dessutom över tid. Ändå kvarstår den poäng som Becker försöker formulera: 

avvikande är en samhällelig skapelse, rentav en oundviklig sådan. Om inte 

samspelet mellan regler och beteende hade uppmärksammats skulle ingenting 

betraktas som mer avvikande än något annat. Avvikande är alltså ingen enkel 

kvalitet, inbyggd i en enskild handling, utan beror på hur den aktuella handlingen 

besvaras av andra. Nu kan man närma sig Beckers stämplingsteori. Regelföljaren 

tenderar att stämpla regelbrytaren som avvikare, regelföljaren fäster en etikett på 

hans eller hennes person. Etiketten sitter ofta kvar även då personen i fråga inte 

bryter mot några regler, som om regelbrottet gjorde honom eller henne moraliskt 

tvivelaktig i största allmänhet (Heidegren & Wästerfors, 2008). 
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4 Metod 

4.1. Presentation av metod 

Min studie utgår ifrån kvalitativ metod, från empiri till teori det vill säga induktiv 

ansats. Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer till både informanter 

samt respondenterna. Denna frågeform ger de intervjuade en öppenhet att fritt 

kunna berätta eftersom jag vill kunna fånga hemlösas upplevelser i sin 

livssituation och informanternas förståelse för de hemlösas situation.   

Intervjusituationen frambringar kunskap i mötet mellan intervjuaren och 

intervjupersonen. Själva intervjuandet är det mest fångade utvecklingsskedet i en 

undersökning. Den personliga kontakten och de ständiga nya insikterna i 

intervjupersonernas livsvärld gör intervjuandet till en spännande och berikande 

upplevelse. Syftet med forskning som bygger på intervjuer är att erhålla 

beskrivningar av den intervjuandes livsvärld, hans eller hennes uppfattning om 

situationen i avsikt att tolka deras mening. Den kvalitativa metoden söker förstå 

världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av människors 

erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna (Kvale, 

1997). 

4.2 Etiska aspekter och beskrivning av intervjuguide 

Jag har i min studie informerat respondenterna och informanterna om uppsatsens 

ämne och syfte på ett tidigt stadium samt att de fått tillgång till intervjufrågorna 

innan intervjun för att ge dem möjlighet att själva göra  ställningstagandet om de 

var villiga att delta i intervjun eller inte. Enligt Kvale, (1997) innebär det att man 

som intervjuperson informerar intervjupersonerna att de deltar frivilligt och att de 

när som helst kan dra sig ur intervjun. Intervjupersonen skall även informera 

intervjupersonerna att all insamlad data kommer att förstöras efter att studien är 

slutförd. Jag spelade in mina intervjuer på Mp 3 spelare som jag sedan 

transkriberade, överförde från tal till skrift. Enligt Kvale, (1997) så skall man inte 

ha för långa intervjuer eftersom det tar 4 gånger så lång tid att transkribera en 

intervju. 1 timmes intervju tog alltså 4 timmar att transkribera. Hos kommunens 

uppsökarenhet tog intervjun 1 timma, intervjun med verkställande direktören på 
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tidskriften Faktum 40 minuter, intervjun med den kvinnliga respondenten tog det 

45 minuter samt med den manliga respondenten 2 timmar. Bakgrunden till att det 

tog 2 timmar med den manliga respondenten berodde på att vi satt på ett café vid 

lunch tid samt att jag ville skapa ett förtroende hos mannen i interaktionen med 

honom.  

Det fanns olika störningsmoment under intervjuerna som kan ha påverkat 

resultaten i intervjuerna. Hos verkställande direktören på Faktum sprang det folk 

ut och in hela tiden och detta gjorde att vi tappade ”bort” oss i intervjun. Café 

miljön mitt i lunch tid var inte heller den ultimata platsen att utföra intervju på, 

eftersom det kom fram andra människor som frågade om de kunde sitta vid 

samma bord, detta kan ha påverkat resultatet i intervjuerna. När jag utförde 

intervjuerna hos de personer i situationen hemlös utförde jag samtidigt 

observationer, vilket ledde till att jag bedömde att behovet av att ställa alla frågor 

till dem inte var lika stort som vid intervjusituationen hos uppsökarenheten samt 

Faktum.   

Jag utgick från intervjuguide när jag intervjuade respondenterna och 

informanterna samt att jag informerade dessa personer att de skulle förbli 

anonyma i min studie. För att skydda identiteten hos informanter samt 

respondenter kommer respektive namn att anges som fingerade. Verkställande 

direktören på tidskriften Faktum är inte fingerad eftersom det framkommer i 

tidskriften vad han heter. Intervjuerna utfördes på Faktum, de hemlösas tidning 

som ligger vid Stampgatan i Göteborg. Uppsökarenheten ligger nära 

postterminalen i Göteborg. Intervjuerna med de hemlösa utfördes på ett café i 

Nordstan i Göteborg, att det blev café miljö som intervjuställe var 

respondenternas egna val av plats. Intervjutiden fick jag ta när respondenterna 

hade möjlighet och det var samma dag som jag fick okey för intervjun. 

Respondenterna fick 100 kr som gåva 

4.3 Validitet 

Validitet används i studier för att se om studien är tillförlitlig. Enligt Kvale, 

(1997) finns det inga gemensamma procedurer för intervjuforskning. Min 

intervjuguide är kopplat till mitt syfte och frågeställningar. Mina intervjuer var 

narrativa eftersom jag var intresserad av att höra intervjupersonernas egna ord 
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kopplat till situationen hemlös och vad detta innebär för identitetsskapandet. Min 

studie utgår från symbolisk interaktionism som utgör en teoretisk referensram för 

tolkning av empiriska data, med teorierna som (1) identitet (2) thomasteoremet (3) 

generaliserade andra och (4) stämpling som kommer att hjälpa mig att förklara 

situationen hemlöshet. Kvale, (1997) Ifrågasätter varför man i forskning lägger så 

stor vikt vid generaliserbarhet dock är det så att vi människor spontant 

generaliserar i vardagen och drar förutfattade slutsatser utifrån tidigare 

erfarenheter av liknande situationer. Min studie är en kvalitativ metod och jag 

anser inte att min studie är generaliserbar men om mina resultat får en stark 

bekräftelse från tidigare forskning då hoppas jag min tolkning av empiriska data 

är tillförlitlig. Jag stärker min validitet genom att presentera frågeställningarna till 

mitt syfte i studien utifrån olika teman i kapitel 5.  

4.4 Urval av respondenter och informanter 

Jag hade till en början väldigt svårt att hitta de som skulle ställa upp för intervju, 

de hemlösa som inte har något eget ”tak över huvudet”, eftersom de har tröttnat på 

att bli intervjuade av studenter som vill höra deras upplevelser i sin situation som 

hemlös. Jag var med på ”soppafton” och gudstjänsten som Johanneskyrkan 

anordnar på onsdagar klockan 17. Jag fick information om ”soppafton” när jag 

ringde till en präst som arbetar för Stadsmissionen i Göteborg. Jag utförde även ett 

empiriskt test utan att egentligen vara medvetna om det. Jag gick fram till tre 

personer på en bänk vid Haga bion i Göteborg, där en av personerna drack en öl. 

Jag frågade om han hade erfarenhet av någon som är hemlös, han blev dock så 

förolämpad och undrade då om jag tyckte att han ”såg” hemlös ut? Jag gjorde 

alltså en egen stämpling av de hemlösa, tog för givet att tre gubbar på en parkbänk 

är hemlösa, helt fel av mig. Det var med andra ord svårt att fånga hemlösa utan att 

integritetskränka personerna. Eftersom jag bor i Göteborg, har det kommit fram 

hemlösa och frågat efter en femkrona. Jag tänkte att om jag sätter mig vid 

Brunnsparken och låter de hemlösa komma fram till mig och förhoppningsvis 

fråga efter en femkrona igen så har ju dem kommit fram till mig och inte jag, detta 

tyckte jag var ett optimalt tillvägagångssätt för att undvika integritetskränkning. 

Men när jag hade suttit i ca 2 timmar och inte en enda person kom fram och 

frågade efter denna fem kronan, så gav jag upp. Vad jag kom fram till samma dag 
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var att socialbidragen betalades ut denna dag, jag tolkar att det kan vara en av 

anledningarna att ingen hemlös kom fram och frågade efter femkronan.  

Jag visste på förhand vilka jag ville intervjua, därav har jag gjort bekvämlighets 

urval. Jag ville ha en viss variation i mitt urval, tanken bakom detta urval var att 

se om det blev någon avvikelse i svaren om jag valde detta urval. Jag har valt att 

lägga fokus på de hemlösa personer som definieras vara i situation 1 enligt 

socialstyrelsens nationella kartläggning dvs. de hemlösa som är i den mest akuta 

situationen. Personer som är uteliggare, hänvisade till akut boende eller 

härbärgen. samt de som arbetar med hemlösa. Jag fick tag på respondenterna ute 

på stan genom att gå fram och fråga de var villiga att ställa upp för intervju. Båda 

respondenterna arbetar som försäljare på tidskriften Faktum. Respondenterna var 

en hemlös man 55 år och en hemlös kvinna 50 år. Manliga respondenten är 

inneboende hos en kvinna i Göteborg och mannen har två barn. Kvinnliga 

respondenten är inneboende hos sin pojkvän som bor i Göteborgs kommuns 

resurslägenhet och kvinnan har fyra barn och fem barnbarn. Informanterna fick 

jag tag på genom att via telefon boka in intervjuer. De första informanterna var en 

kvinna samt en man de arbetar på uppsökarenheten som bedrivs av Göteborgs 

kommun, tar emot hemlösa både akut och upp till 3 månader. Jag besökte avd 5 

(Tillfället) som är ett akutboende där de hemlösa kan få bo över natten från 

klockan 22.00 till 11.00 vardagar och 22.00 till 08.30 lördag och söndag. Kvinnan 

är 43år och utbildad beteendevetare. Mannen är 27 år och utbildad socionom. Den 

tredje informanten arbetar som verkställande direktör på de hemlösas tidning 

Faktum är 29 år och har en politisk magisterexamen. Tidskriften Faktum drivs 

ideellt med hjälp från olika sponsorer. Tidskriften Faktum skriver om de hemlösas 

förhållande för att belysa de hemlösas situation.  

Dessa respondenter samt informanter ger mig primär källbeskrivning av 

subjektiva berättelser och en bredare förståelse av att vara i situationen hemlös, 

för att försöka uppnå målet med mitt syfte och problemformulering i min studie. 
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5 Resultat från analys av empirisk data 

Av intervjuguiden ser jag relevanta temaområden därför har jag valt att formulera 

ihop flera av frågorna under olika teman utifrån situationen hemlös. Resultatet 

från analys av intervjuerna kommer jag att presentera utifrån fem teman under en 

rubrik. Tema fem handlar om hur informanternas utsagor hjälper mig att förstå de 

hemlösas upplevelse av situationen hemlös och hur detta påverkar de hemlösas 

identitetsskapande. Teorierna hjälper mig att förstå de insamlade empiriska data 

och mina teoretiska begrepp är de tolkningsverktyg som jag använder mig av i 

analysen av intervjuerna, på detta sätt säkrar jag validiteten utifrån intervjuguiden.   

Mina frågeställningar var; hur beskriver och upplever de hemlösa sin situation 

hemlöshet, hur beskriver de hemlösa sin väg in i situationen hemlöshet, hur 

upplever och beskriver de hemlösa bemötandet från myndigheterna, hur påverkar 

hemlösheten de hemlösas identitetsskapande samt vilka strategier använder de 

hemlösa sig av för att skapa positiv självkänsla och identitet. Å ena sidan anknyter 

dessa teman till mina forskningsfrågor men å andra sidan fångar de 

respondenternas och informanternas subjektiva uppfattningar samt tolkningar av 

situationen hemlös.  

5.1 Det sociala skapandet i situationen hemlös 

5.1.1 Umgängeskrets 

Detta tema handlar om hur personer i situationen hemlös skapar sig en självkänsla 

och identitet i sina umgängeskretsar.  

 

Bengt är 55 år, har två barn en dotter och son som han valt att inte ha kontakt 

med. Bengt har inte haft något kontrakt på bostad sedan han var 20 år. Beskriver 

sig själv som en mycket drivande person och att han har mycket att göra hela 

dagarna. Bengt blir intervjuad av olika tidningar samt att han har varit med i tv 

program där han berättat om sin situation som hemlös. Bengt berättar att hans 

nuvarande umgängeskrets är kollegorna från tidskriften Faktum där han jobbar 

med halvt lönebidrag samt står ute och säljer tidskriften. 
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”Jag umgås inte med andra hemlösa längre, eftersom de påverkar mig negativt, de lever ett 

destruktivt liv. Jag har mina vänner som jobbar på Faktum. Jag kan välja och vraka bland 

vilka jag vill umgås med, men vänner det finns det inte mycket av. En vän ska vara en vän 

alltså, man ska vara glad om man får två såna i livet”  

 

 

Bengt berättar att hans nuvarande sociala situation som hemlös gör att han väljer 

att inte umgås med andra personer i situationen hemlös, eftersom detta påverkar 

honom negativt.  

 

”Jag är för tillfället missbrukare men har inte missbrukat eller tagit något inför intervjun. 

En missbrukare är alltid en missbrukare. I dagens läge kan jag känna empati, vilket jag inte 

kunde känna innan jag kom in på behandlingshemmet.  Om jag hade suttit med droger i 

kroppen i dag hade jag inte sett vem du är och inte behandlat dig med respekt”  

 

Under intervjun frågande jag Bengt vad han menar med att han ”i dag” är 

missbrukare. Bengt förklarade att han var aktivt missbrukare 2004, men att han i 

nuläget är inaktiv missbrukare. Enligt Bengt är en missbrukare alltid en 

missbrukare, det gäller att ta ”en dag i taget” för att klara av att inte falla in i 

drogerna igen. 

 

Ulla-Bella berättar att hon är 50 år och mamma till fyra barn samt att hon har fem 

barnbarn, som hon har en god kontakt med sedan 3 år tillbaka. Kvinnans barn är i 

åldrarna 33-7 år. Ulla-Bella har haft ett hus en gång i unga år som släkten i 

Helsingland köpte åt henne, men detta hus har hon inte kvar längre. Ulla-Bella 

beskriver sig själv som en ”sprallig” och social person som gillar att umgås med 

människor. Kvinnan har sin umgängeskrets hos andra personer i situationen 

hemlös.  

 

”Mitt umgänge består av personer som själva är hemlösa, men jag upplever detta 

problematiskt eftersom min pojkvän och mina vänner bor i olika resursbostäder” 
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Under intervjun berättar Ulla-Bella att hon kan ta en öl då och då men aldrig när 

hon står och säljer tidskiften Faktum eftersom då är hon försäljare. Ulla-Bella har 

sålt tidskriften Faktum sedan ett år tillbaka. 

 

”Jag är drogfri sedan 3 år tillbaka efter att jag träffat min pojkvän. Jag dricker öl någon 

gång då och då, men slutade med att missbruka knark för 3 år sedan” 

 

5.1.2 Bemötandet hos myndigheterna och andra medborgare 

Detta tema handlar om hur respondenterna uppfattar hur myndigheterna och andra 

medborgare bemöter personer i situationen hemlöshet.  

 

Bengt har valt att inte ha någon kontakt hos de sociala myndigheterna.  

 

”Jag är trött på alla möten med olika socialsekreterare eftersom jag hela tiden får berätta 

min livshistoria om och om igen. Jag har därför valt att sluta att gå till socialen” 

 

Bengt berättade även att han är trött på de sociala myndigheterna eftersom han 

inte tycker att de hjälper honom att lösa hans hemlöshet. Bengt kan inte få något 

bostadskontrakt eftersom han har betalningsanmärkningar hos kronofogden. 

 

”Jag är glad att jag jobbat och skött mig, sen kan man beklaga vilka människor som har 

kommit i min väg, men jag har klarat mig bra ändå, jag lever och jag klarar mig själv, 

dricker inte lika mycket som jag gjorde innan”. 

 

Bengt berättar om hur han upplever bemötandet från andra medborgare 

 

”Jag uppfattar mig  själv inte som hemlös, fast att jag inte har någon egen bostad. När jag 

står och säljer Faktum eller i andra situationer så upplever jag mig inte heller som hemlös” 

 

Ulla-Bella har kontakt med de sociala myndigheterna eftersom den enda 

”inkomsten” hon har är från försäljningen av tidskriften Faktum. Ulla-Bella 

berättar att hon försöker ta ansvar för sitt egna liv så gott hon kan utan 

inblandning ifrån myndigheterna. 
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”Jag känner frustration över att sitta och bli ifrågasatt varje gång jag skall få ut mitt 

försörjningsbidrag på 3 800 kr varje månad. Jag blir tilldelad en ny socialassistent varje 

gång, får upprepa min livshistoria om och om igen” 

 

Ulla-Bella anser att bemötandet från myndigheterna sida är kränkande.  

”Senast jag var hos socialen så hänvisade de mig till kriminalvården, men jag har ingenting 

på kriminalvården att göra. Bara för att jag skall få skyddat boende skall jag skriva in mig 

på kriminalvården, då blir jag för sjutton stämplad som kriminell i papperna. Tänk om jag i 

framtiden får ett fast boende, då kommer det att stå i mina papper att jag är kriminell, och 

en eventuell hyresvärd kommer att fråga; jaha varför har du bott hos kriminalvården, du 

måste ha gjort något kriminellt? Vad skall jag svara? Ja jag hade ingenstans att bo, det låter 

hur jävla dumt som helst ju” 

 

Ulla-Bella berättade att det enda hon vill är att myndigheterna skall se henne för 

den person hon är. Inte sortera in henne i ett fack för hon har så mycket annat att 

ge som ingen annan människa ser.  

 

”Jag tycker inte att myndigheterna ger mig en chans, jag tycker att myndigheterna har rätt 

ställa kräva regler och krav, men att dessa regler och krav drivs till absurdum. Jag upplever 

att jag inte har några rättigheter. Jag skall öppna upp mig inför alla olika socialassistenter 

och gör inte jag som socialen kräver så får jag inte ut mina försörjningspengar. Jag lämnar 

ut hela mitt liv till socialassistenten men jag tycker att jag också borde kunna fråga ut vem 

denna människa är som vill ha ut hela min livshistoria” 

 

Ulla-Bella berättar om hur hon upplever bemötandet hos andra medborgare 

 

”Jag upplever mig som hemlös i andra människors ögon som inte är hemlösa, men jag 

upplever mig inte som hemlös hos dem som står mig närmast” 

 

5.1.3 Bostadsfrågan 

Detta tema handlar om hur respondenterna beskriver och upplever avsaknaden av 

bostad och hur detta påverkar deras situation 
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Bengt som valt att inte ha någon kontakt med myndigheterna berättar att han är 

inneboende hos en kvinna för tillfället, men att han vill komma bort från 

Göteborgs centrala delar. 

 

”Jag skall lägga ut en ”bostadsansökan” via Faktum i april numret. Där jag skall söka ett 

hus  i Göteborgs skärgård. Eftersom jag skriver dikter, så vill jag bo i på någon ö utanför 

Göteborg, där jag kan finna ett lugn som jag inte finner i centrala Göteborg”  

 

Bengt berättar att han har hela tiden bott hos olika kvinnor men att han nu vill 

komma bort från detta. Jag såg i tidskriften Faktums april nummer att Bengt la ut 

sin bostadsansökan om önskemål om att få hyra ett hus på en ö i Göteborgs 

skärgård. Bengt skrev att han kan betala hyran själv och att det gick bra att få 

kontakt med honom via tidskriften Faktum.  

 

”Som hemlös så tar det mycket energi och tankeverksamhet till att tänka vart fan skall jag 

ta vägen i natt. Att vara hemlös är det värsta en människa kan drabbas av på jorden, hur i 

helvete har jag klarat mig utan att ha blivit mentalt skadad i huvudet av allt man sett som 

hemlös?” 

 

 

Ulla-Bella berättar hur hon upplever hjälpen med att få en bostad från de sociala 

myndigheterna: 

  

”Det finns absolut ingenting för de hemlösa kvinnorna överhuvudtaget. Ja det är för killar 

allting. Jag vill inte bo på något missbruks boende, jag vill ju inte det. Jag har barn, 

barnbarn och jag har en kille. Min kille bor i resurslägenhet, jag får vara där från 8 på 

morgonen till 22 på kvällen, sen får jag gå därifrån och hitta något annat ”boende” på något 

sätt. Jag får inte sova över i min killes lägenhet, eftersom då blir han utslängd och får ställa 

sig i kö igen för att komma in i systemet igen. Jag menar 2 vuxna människor som är 50år 

och inte får sova ihop. Jag måste smyga mig in efter kl. 22 tiden på kvällen som man gjorde 

när man var i 14 – 15 års ålder. Det kan i och för sig vara ganska roligt och spännande när 

man är i den åldern men inte när man är 50 år!” 

 

Ulla-Bella måste gå till sociala myndigheterna för annars kan hon inte bekosta 

eget boende, mat och alla andra omkostnader som hon har. 
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”Det finns inte något alternativt boende för mig eftersom jag vägrar att ta emot det som 

socialen erbjuder mig. Socialen erbjuder mig typiska missbruks boenden som Lisa gården, 

Lp – stiftelsen, Storås, Rävebo eller Gnistgatan. Jag skulle kunna tänka mig att bo på 

Bergsjöhus. Det innebär att jag skulle kunna få bo någonstans där jag trivs, men dit 

hänvisar inte socialen mig” 

 

Ulla-Bella berättar att hon inte kan registrera sig på arbetsförmedlingen, gå till 

gynekologen och så vidare eftersom hon inte har någon adress. Ulla-Bella har ett 

personnummer men i alla databaser hos myndigheterna står det xxxxxx – okänd- 

xxxx.  

5.1.4 Människans väg in i situationen hemlös 

Detta tema handlar om hur respondenterna beskriver och upplever vägen in i 

situationen hemlös. 

 

Bengt berättar om hur han upplever sin väg in i situationen hemlös. 

 

”Min barndom inte var bra. Jag hade aldrig någonting, fick aldrig några pengar, fick gå i 

andras kläder och jag fick aldrig köpa någonting. Jag växte upp i, fy fan, säger jag bara. När 

jag gjorde nåt dumt, fick jag stryk. Farsan var en riktig idiot. Det var så jävligt, man sitter 

och tänker på det ibland, ah fy fan”  

 

”Jag var 13 år när jag började röka hasch. Fick flytta hemifrån när jag var 16 år och var 

utan lägenhet då. Jag blev en  sådan som behövde övervakning. Jag var fram och tillbaka på 

olika instanser. Jag fick en bostad när jag var 20 år, men det sket sig. Jag har suttit inne för 

starka grejor”  

 

”Vilken tur jag har haft eftersom jag idag kan jag titta tillbaka med glädje och säga så här 

till mig själv; jag haft tur för det finns andra som gått igenom samma saker som jag men de 

sitter nog på psyket idag”  

 

Bengts barndom var ingen bra barndom, han berättar att han blev utslängd 

hemifrån när han var 16 år, hamnade i kriminalitet och fick övervakning. När han 

var 20 fick han sin första bostad, men blev vräkt ifrån denna.  
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”Jag har lämnat kvinnor bakom mig och jag har lämnat barn bakom mig. Jag kan inte det 

ordet pappa. Jag har aldrig fått någon bekräftelse i livet. Ordet pappa betyder ingenting för 

mig. Jag är ingen pappa, jag har lämnat dem, jag var en riktig idiot. Jag är stolt över att de 

har klarat saker och ting” 

 

”Jag kan inte ta positiv kritik, om du skulle säga att mina dikter är bra så blir jag ledsen 

men negativ kritik kan jag ta för det är jag van vid” 

 

Bengt berättar vidare hur vägen in i situationen hemlös kan drabba både mig och 

alla andra medborgare 

 

”luckan mellan en vanlig människa och en hemlös, den är så liten, det räcker med att du får 

betalningsanmärkningar eller att du träffar fel människor. Jag kan nämna exemplet som 

Volvo krisen. Många par som jobbar där samtidigt och båda förlorar sina jobb, de har hus 

och lån då är hemlösheten inte långt borta”  

 

Bengt berättar hur han upplever hur kvinnor har olika strategier för att klara 

situationen hemlös. 

 

”Min uppfattning är att kvinnorna är mer utsatta än männen i hemlösheten. Kvinnorna tar 

till alkohol, heroin samt prostituerar sig för att klara sin livssituation, och detta gör att de 

ramlar av ”pinn” fortare än vad männen gör. Tyvärr är det ju så att kvinnorna har något som 

män vill ha”  

 

Ulla-Bella berättar om hur hon upplever sin väg in i situationen hemlös. 

 

”Jag började sniffa när jag var i nio års ålder och började knarka med min pappa när jag var 

12 år. Min pappa dog 1990 i HIV. Jag har haft fast bostad en gång och det var när släkten i 

Helsingland köpte ett hus åt mig  men det huset knarkade jag bort”  

 

Ulla-Bella berättar också att hennes barndom inte var någon bra barndom. Hon 

har fått hjälp med bostad av släkten men hon berättar att inte detta hjälpte henne 

ändå eftersom hon var fast i sitt drogmissbruk. När jag frågade Ulla-Bella hur hon 

mår idag fick jag svaret: ”Jag står i en vattenpöl och jag blir blöt och skorna står bredvid men 

jag vet inte hur jag skall ta mig dit”  
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Ulla-Bella berättar hur hon upplever att andra kvinnor har olika strategier för att 

undvika vägen in i situationen hemlös. 

 

”Jag känner tjejer som bor i husvagnar eller som fortsätter med destruktiva förhållanden där 

de får stryk, för att dessa tjejer inte vet hur dem skall ta sig därifrån, för det finns ingenstans 

att ta vägen”  

 

 

Ulla-Bella berättar hur hon strategiskt väljer att inte skaffa sig en adress utifrån 

myndigheternas krav. 

 

”Myndigheterna talar om för mig att skaffa mig en postbox, men då blir jag ju ”boende” i 

en postbox och det vill jag inte. Jag tror inte jag skulle få plats i en post box för så liten är 

jag inte” 

 

5.1.5 Informanterna berättar hur de uppfattar de hemlösas situation och hur 

detta påverkar de hemlösas självkänsla och identitet  

 

Informanter Peter och Agneta arbetar som bland annat fältassistenter på 

Uppsökarenheten som drivs av Göteborgs kommun. Avdelningen Peter och 

Agneta arbetar på är ett akutboende för hemlösa. Både Peter och Agneta har 

jobbat en kort period på avdelning 5, (Tillfället). Peter sedan oktober 2008 och 

Agneta sedan september 2008. När de bedriver fältarbete åker Peter och Agneta 

runt om nätterna och söker upp de som vill ha någonstans att sova under natten.  

 

”Vi försöker skapa ett förtroende i vårt bemötande hos personer som är i situationen 

hemlös. Vi har med oss mat och cigaretter i mötet, vi tvingar aldrig någon att följa med till 

uppsökarenheten. Vi åker runt på stan med buss och nästan alla hemlösa vet vilka vi är och 

det är ofta de som söker upp oss”  

 

”När vi bemöter de hemlösa så försöker vi motivera de hemlösa att komma framåt i livet 

och detta gör vi genom att inge förtroende för de hemlösa” 
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Peter och Agneta berättar hur de uppfattar människan som befinner sig i 

situationen hemlös.  

 

”Vi uppfattar de hemlösas situation att det är ett jobbigt liv, ett väldigt jobbigt liv. Livet 

som hemlös är ett ganska hårt liv, de hemlösa blir rånade och nedslagna. Det är ”tärande” 

att leva som hemlös, de hemlösa får hela tiden vara på sin vakt”  

 

Peter och Agneta berättar hur de uppfattar hur personer i situationen hemlös får 

hjälp av myndigheterna med bostadsfrågan 

 

”Vi upplever att de hemlösa inte vill bo i boendena formerna som erbjuds av 

myndigheterna eftersom det ställs för mycket krav på dessa människor. Det finns också en 

grupp av hemlösa som inte ens får någon bostad alls, nämligen hemlösa som har djur. Det 

finns inga kommunala boenden som tar emot dessa hemlösa. Men att det finns naturliga 

förklaringar till varför det är så – de missbrukar och då får vi ta hand om djuren”  

 

Peter och Agneta berättar vilka strategier människan har för att klara sina vägar i 

situationen hemlös 

 

”Det är många hemlösa som berättar för oss att de måste använda narkotika och alkohol för 

att överhuvudtaget orka leva livet som hemlös. Tak över huvudet samt mat är det primära 

för dessa personer” 

 

”Vi har nyligen fått in en man här på uppsökarenheten, mannen har bott ute i sin husvagn i 

över 15 år och vi har kämpat att få hit honom och nu har han äntligen fattat beslut att ta 

emot hjälp från oss” 

 

Peter och Agneta på uppsökarenheten berättar hur de uppfattar hur de hemlösa 

upplever bemötandet från myndigheterna 

 

”200 meter från uppsökarenheten så står det ”dårhuset”, Vi vet vem som skrivit detta, 

skriften kommer från en man boende på uppsökarenheten. Personen har skrivit detta i 

protestaktion mot myndigheterna, eftersom han är arg och frustrerad på myndigheterna som 

har slängt hans ägodelar, detta ville han inte, därför skriften dårhuset” 
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Peter och Agneta uppfattar att bemötandet från olika myndigheter gör att personer 

i situationen hemlös tappat tilltron och tilliten. De får vara solidariskt stöd för 

dessa personer i olika möten med myndigheterna 

 

”Vi upplever att många hemlösa är skygga. Vi är av uppfattningen att detta beror på att de 

hemlösa har tappat tilltro till myndigheterna och att vi får följa med de hemlösa när de 

bland annat skall besöka socialkontor, för att vara ett stöd i dessa situationer” 

 

 

Verkställande direktören Max Markusson är 29 år, har en politisk 

magisterexamen. Han har jobbat på Faktum i tre och ett halvt år. Faktum, de 

hemlösas tidskrift har funnits i åtta år och Situation Stockholm i fjorton år. 

Hemlösas tidskrift Aluma i Malmö har precis startats upp. Markusson berättar att 

Faktum arbetar mot hemlöshet och för hemlösa. Faktum vill informera 

allmänheten och belysa de hemlösas problem helt enkelt. Hemlösa som befinner 

sig i ett socialt utanförskap och deras upplevelse. Faktum erbjuder jobb till de 

personer som befinner sig i situationen hemlöshet, detta skapar rutin i deras 

vardag. Personer i situationen hemlöshet köper tidskriften Faktum för 20 kronor 

och säljer tidskriften för 40 kronor, mellanskillnaden går till de hemlösa.  

 

”Vi på Faktum har flera exempel på människor som kommit hit och varit helt under isen.  

Genom årens lopp jobbar de upp sig här på Faktum, framförallt som människa. Får tillbaka 

ett värde, därför att när de står ute och säljer tidningen Faktum är de hemlösa människorna 

inte längre bara en hemlös utan då är de också en försäljare. De hemlösa skapar en kontakt 

med andra människor, de skaffar sig sina stamkunder och det skapar en social interaktion 

som de hemlösa inte upplevt på länge. De hemlösa människorna hittar sin plats i livet” 

 

Markusson berättar att tidskriften Faktum vill nå ut till allmänheten, i de tryckta 

orden, försöka slå hål på myten om att situationen hemlös inte beror på personen 

utan situationen personen befinner sig i. 

 

”Dessa hemlösa människor är ju människor som vi. Det är ju ingen skillnad på dem, det är 

ju bara att någonting har hänt på ”vägen” som gjort att människan har hamnat i situationen 

hemlös”  
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Markusson berättar hur han upplever människans vägar in i situationen hemlös 

och att personer kommer från samhällets alla klasser 

  

”Vi har hemlösa som kommer hit som har varit nationalekonomer, egna företagare, väldigt 

många restaurangägare. Vi på Faktum har hela spektra av olika människor samlat på ett och 

samma ställe. Vad är det de har gemensamt? Det är ju inte så att de är någon ”typ” av 

person, utan det är att de befinner sig i en typ av situation, det är det som den ”vanliga” 

människan glömmer”  

 

Markusson berättar hur han upplever personer i situationen hemlös får hjälp med 

att lösa bostadsfrågan  

 

”Jag upplever att resurslägenheterna som erbjuds till de hemlösa som dumheter. Människan 

skall träna att bo, det kanske människan inte vill. Det sättet som erbjuds från myndigheterna 

kanske inte passar han eller hon, för vad som händer det är ju att människan sätts i en ”box” 

där människan måste uppfylla vissa krav, och detta vill väl varken du eller jag uppleva eller 

hur?” 

 

”Om jag vill ha en bostad som är fylld från botten till taket med ölburkar, så länge jag 

betalar min hyra och inte stör mina grannar och så vidare vad fan spelar det för roll?” 

 

Markusson upplever att samhället har en väldigt stämplad bild av vad hemlöshet 

betyder  

 

”Samhället pratar om hemlösa som en homogen grupp, vilket man inte kan göra, eftersom 

då stämplar man dessa personer och tittar inte till situationen. Men om människan nu gör 

det blir ”bilden” av de hemlösa att de hemlösa föds på en parkbänk, operationsduken eller 

med flaskan i handen och har levt så hela sitt liv. Det är enligt min mening att de hemlösa 

uppfattas så av folk som inte har någon bättre insikt i problematiken”  

 

”Hemlöshet handlar inte om det ena eller det andra utan det handlar om avsaknad av 

bostad. Det är ju det hemlöshet är, har du inte en bostad då är du hemlös. Oberoende vad 

människan har gjort tidigare i sitt liv” 
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Markusson berättar hur han uppfattar hur personerna i situationen hemlös 

upplever bemötandet från myndigheterna 

 

”De hemlösa trycks längre och längre ner och så hamnar de hemlösa i ett bidragsberoende 

istället, där de inte känner att de kan påverka sin situation”  

 

”Jag upplever att myndigheterna ställer orimliga krav gentemot personer i situationen 

hemlös och jag kan förstå att personerna väljer att inte ta kontakt med myndigheterna, 

eftersom då placeras de i en ”box”. Vissa personer väljer helt enkelt att inte ta kontakt med 

de sociala myndigheterna” 
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6  Diskussion och slutsatser 

Mitt syfte med denna studie var att jag ville försöka finna ökad förståelse för hur 

människor som definieras hemlösa i det svenska samhället, försöker skapa sig en 

positiv självkänsla och identitet. Genom mina fem teman i resultat av empirisk 

data har jag försökt besvara mina frågeställningar utifrån mitt syfte.  

Jag har genom min studie lyckats finna ökad förståelse av de hemlösas situation 

efter att ha fått ta del av respondenternas och informanternas upplevelser samt 

förklaringar av situationen hemlös. Resultatet visar på att de manliga och 

kvinnliga respondenternas identitet är påverkad av den sociala situation som de 

växte upp i, detta påverkar respondenternas tidigare samt nuvarande 

identitetsskapande. Mannens berättelse av att han tidigare inte kunde känna 

empati och ge respekt i sin interaktion med andra medmänniskor visar tydligt ett 

resultat att drogerna påverkade mannens självkänsla och identitet negativt. 

Mannens val av att inte umgås med andra personer i situationen hemlös visar att 

mannens självkänsla och identitet är starkare i sin nuvarande interaktion med 

andra medmänniskor. Mannen väljer att umgås med kollegorna från tidskriften 

Faktum och detta val av umgänge samt att mannen inte upplever sig som hemlös 

hos andra medborgare, tillskriver och tillkännager sig mannen sitt ”Jag” en positiv 

självkänsla. Mannens nuvarande relation till sina barn visar ett resultat att 

mannens ”Jag” är svagare i rollen som förälder. Symbolen ”pappa” kan han inte 

tolka och förlika sig med, han har valt att hålla sina barn utanför sin situation 

hemlös; ”Ordet pappa betyder ingenting för mig. Jag är ingen pappa” (se: s. 26). 

Detta resultat kan tolkas till mannens uppväxtförhållande där han som barn inte 

fick någon positiv bekräftelse i sin självkänsla och identitet från sin far och jag 

tolkar att detta formar fortfarande mannens identitetsskapande. Mannens 

berättelse; ”Jag kan inte ta positiv kritik, om du skulle säga att mina dikter är bra 

så blir jag ledsen, men negativ kritik kan jag ta för det är jag van vid” (se: s. 26). 

Mannens negativa upplevelser i sin sociala situation kan tolkas att han hellre tar 

emot negativ kritik än positiv kritik bara han blir bekräftad som ”någon” i sitt 

identitetsskapande än ”ingen” Den kvinnliga respondentens berättelse att hon har 

kontakt med sina barn sedan tre år tillbaka visar ett resultat på ett starkare ”Jag” i 
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sin självkänsla i rollen som förälder, eftersom kvinnan har förmågan att tolka och 

förstå innebörden av symbolen ”mamma”. Kvinnans berättelse av att hon 

upplever sig som hemlös hos andra medborgare visar ett resultat att hon tillskriver 

och tillkännager sitt ”Jag” en svagare självkänsla; ”Jag upplever mig som hemlös i 

andra människors ögon som inte är hemlösa, men jag upplever mig inte som 

hemlös hos dem som står mig närmast” (se: s. 23). Detta resultat kan även tolkas 

till att kvinnan gör en självuppfyllande profetia (Merton, 1957). Med 

utgångspunkt i thomasteoremet kan vi säga att: ”Om en individ definierar en 

situation som verklig så blir den verklig i sina handlingar”. Denna teori betonar att 

vi människor ser till möjligheter och begränsningar i olika situationer i vårt 

identitetsskapande. Kvinnliga respondentens sammankomst med myndigheterna 

visar att interaktionen de emellan inte fungerar. Resultatet visar att ”Jaget” hos 

kvinnan blir svagare i interaktionen med myndigheterna. Kvinnans berättelse att 

hon är inregistrerad i myndigheternas alla databaser som xxxxxx-okänd-xxxx 

visar ett resultat att kvinnans identitet blir som ”tabu rasa”, tomt blad i 

interaktionen med myndigheterna. Kvinnan har ett personnummer men det spelar 

ingen roll hos myndigheterna eftersom kvinnan inte accepterar boendevillkoren. 

Vi har alla ett grundläggande behov av att få bli bekräftade som normala i vårt 

identitetsskapande Vi människor är i behov av att vara ”någon” i vårt sociala 

skapande och vi människor kämpar för att skapa oss en positiv självkänsla och 

identitet, därför har vi olika strategier för att upprätthålla en känsla av värdighet 

och självrespekt för att bevara vår självkänsla och identitet i våran sociala 

livsvärld. Detta gäller även när människan hamnar i situationen hemlös, individen 

gör allt de kan för att få bekräftelse av att vara ”någon” än ”ingen”. Resultaten 

visar att respondenternas aktiva strategier kan tolkas till filosofen Rene Descartes 

kunskapsteori; (se: s. 11) ”ensamma aktörer” som rationellt strävar efter sina egna 

mål och handlar utifrån sina egna intressen, ”jag tänker, alltså existerar jag”. Dock 

har de två respondenterna olika individuella aktiva strategier. Mannen väljer att ta 

helt avstånd från de sociala myndigheterna medan kvinnan vägrar ta emot 

boendeformerna som erbjuds. Dessa olika strategier ger ett resultat att mannen 

respektive kvinnan tillskriver och tillkännager ”Jaget” positiv självkänsla. 

Mannen och kvinnans arbete på tidskriften Faktum bidrar till att respondenterna 
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har starkare självkänsla och identitet än vad andra människor i samma situation 

upplever. Självkänslan och identiteten stärks av att vara försäljare och att inte vara 

i situationen hemlös för några timmar per dag. Resultatet av informationen från 

uppsökarenheten visar på att självkänslan och identiteten är försvagat hos 

personer i situationen hemlös. Informanterna från uppsökarenheten får i 

solidariskt syfte följa med till olika myndigheter för att vissa personer i 

situationen hemlös har tappat tilliten och tilltron till myndigheterna. Resultatet 

visar att hemlösa är väldigt utsatta, de blir rånade, nedslagna och får hela tiden 

vara på sin vakt i sin utsatta situation. De hemlösa upplever att de inte får något 

bra bemötande från olika myndigheter, främst ifrån socialkontoren. De hemlösa 

blir bemötta som en homogen grupp av olika myndigheter vilket gör att de känner 

frustration, ilska och ledsamhet. Myndigheterna har inte några alternativ till de 

personer i situationen hemlös som inte vill ta emot boendeformerna och 

konsekvenserna blir att de hemlösa inte får någon hjälp. Alla krav och regler som 

ställs på de hemlösa från myndigheterna resulterar i att vissa hemlösa väljer att 

stanna kvar i destruktiva förhållanden, prostitution och drogberoende för att klara 

av att vara i situationen hemlös.  

I min studie har jag lyckats analysera fram att personer som befinner sig i 

situationen hemlös, har olika aktiva strategier i sitt kämpande för att bevara 

positiv självkänsla och identitet men att denna strategi är genusneutral, alla 

människor väljer sina egna vägar att gå i sin individuella situation. I min studie 

har jag också lyckats analysera fram att personer i situation hemlös behandlas som 

objekt i sitt identitetsskapande och inte som subjekt. Varje individ har sin egen 

identitet och det betyder att vi alla ska se varje enskild människa som ett förnuftigt 

subjekt som kan påverka och styra sina egna liv. Vad som är normalt och inte 

normalt, det är vi i samhället som definierar detta begrepp. Att samhället inte kan 

hantera människor som är avvikande är inte de hemlösas fel. I socialstyrelsens 

nationella kartläggning rapporteras det att det finns 1 100 okända hemlösa där 

situationen är okänd. Resultaten från intervjuanalysen tolkar jag att dessa 1 100 

okända hemlösa antagligen inte har förlikat sig med den generaliserade andra, 

dessa personer i situationen hemlös blir därmed inte heller integrerade i 

Socialstyrelsens nationella kartläggning. Inom symbolisk interaktionism är det 
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viktigt att vi människor aktivt kan tolka budskap, relationer och situationer för att 

få vår livsvärld och sociala situation meningsfull. För att vi människor skall kunna 

uppnå detta krävs det interaktion mellan människor. Samhället är byggt på en 

massa lagar, regler och normer och när den enskilde individen i samhället inte 

klarar av att följa detta blir människans identitet bekräftad som avvikande. Vägen 

in i situationen hemlös kan drabba alla samhällsmedborgare och när människan 

väl befinner sig i situationen blir det en ond cirkel som individen har svårt att ta 

sig ur. Studien visar på att vissa människor i samhället tror att hemlöshet beror på 

personen och inte till situationen i sig. Alla hemlösa är inte missbrukare, de 

respondenter som jag intervjuade har levt eller lever periodvis med alkohol men 

detta innebär inte att vi kan dra några generella slutsatser att alla personer i 

situationen hemlös är missbrukare och därmed får skylla sig själva. 

Socialtjänstens nationella kartläggning visar klart och tydligt på att så inte är 

fallet. 

 

Hemlöshet är en symbol som förknippas med en rad negativa egenskaper, trots att 

hemlöshet inte beskriver en person utan personens situation så finns det i 

samhället symboler som inte är accepterat och hemlöshet är ett sådant ord. 

Forskningen från Bertilsson & Hedenström, (2007) tolkar och drar slutsatsen att 

myndigheternas och andra medborgares negativa attityder i sina möten med 

hemlösa beror på att de påverkas av en debatt som förs där hemlösa utmålas som 

psykiskt sjuka eller missbrukare. Denna forskning bekräftar min studie att vissa 

medborgare tror att hemlöshet beror på personen och inte till situationen. 

Verkställande direktören Markusson utsaga att vissa medborgare tror att folk är 

”födda” in i hemlöshet, styrker mitt resultat 

Forskningen från Hoffman & Coffey, (2008) visar på att personer i situationen 

hemlöshet har olika strategier för att upprätthålla en känsla av värdighet och 

självrespekt över sin egen situation. Forskarnas resultat påvisar att samverkan 

mellan hemlösa och myndigheter inte är positivt. Denna forskning bekräftar min 

studie att personer i situationen hemlöshet, har olika aktiva strategier för att 

bevara positiv självkänsla och identitet. 
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Slutsatserna jag drar i min studie är att alla jag har intervjuat bekräftar att det inte 

finns något boende alternativ för de hemlösa som inte vill anpassa sig efter 

myndigheternas regler och krav. De hemlösa har tappat tilliten och tilltron till 

myndigheterna men att de har olika aktiva strategier som syftar till att bibehålla 

positiv självkänsla och identitet. Jag vill med min studie lyfta fram samt belysa att 

problemet finns och att det behövs mer satsning för de personer i situation hemlös, 

som avviker ifrån det regelsystem myndigheterna har för närvarande. 
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Bilaga (Respondenter) 

 

Intervjuguide hemlösa 

 

Jag informerade respondenterna: 

Jag går sista året, socialpsykologiska programmet på högskolan i Skövde. Jag 

skriver en C-uppsats som handlar om hemlösas identitet, hur hemlösa upplever, 

beskriver sin situation som hemlös och hur identitetsskapandet påverkas. 

 

Din medverkan i den här intervjun är helt frivillig och du kan dra dig ur när du 

vill. Du är helt anonym och bandinspelningen kommer att förstöras så fort jag är 

klar med uppsatsen. 

 

Kön:                   Ålder: 

 

Hur länge har du varit hemlös? 

- Hur blev du hemlös? 

Beskriv din situation som hemlös 

Hur såg ditt liv ut innan? 

Hur såg ditt liv ut som barn? 

Hur ser en vanlig dag ut i ditt liv? 

Hur skulle du beskriva dig själv? 

Hur upplever du att hemlösheten har påverkat din uppfattning om dig själv? 

Hur upplever du att du uppfattas av andra i din omgivning? 

-folk i allmänhet 

-myndigheter 

-andra hemlösa 

 

Hur påverkas du av det? 

Hur vill du uppfattas av andra? 

Hur uppfattar du andra hemlösa? 

Hur ser ditt sociala nätverk ut? 
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Berätta om din familj 

Hur ser du på möjligheterna och begränsningar i ditt liv? 

Hur ser du på framtiden 

-drömmar? 

-planer? 

Vad är du nöjd med ditt liv? 

Vad är du missnöjd med ditt liv? 

- Vad kan förbättras? 
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Bilaga (Informanter) 

 

Intervjuguide informanter 

 

Jag informerade informanterna 

Jag går sista året, socialpsykologiska programmet på högskolan i Skövde. Jag 

skriver en C-uppsats som handlar om hemlösas identitet, hur hemlösa upplever, 

beskriver sin situation som hemlös och hur identitetsskapandet påverkas. 

 

Din medverkan i den här intervjun är helt frivillig och du kan dra dig ur när du 

vill. Du är helt anonym och bandinspelningen kommer att förstöras så fort jag är 

klar med uppsatsen. 

 

Kön:                   Ålder: 

 

 

 

Berätta om er verksamhet 

 

Hur uppfattar ni de hemlösas situation? 

 

Hur uppfattar ni att de hemlösa uppfattar sin identitet?  

 

Hur uppfattar de hemlösa sin identitet? 

 

Upplever ni att de hemlösa får den hjälp de behöver? 

 

Vilken hjälp får de hemlösa? 

 

Hur uppfattar ni att de hemlösa mår när de kommer hit? 
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Vad är de vanligaste anledningarna till att de blir hemlösa? 

 

Upplever ni att det finns något som kan förbättras för de hemlösas situation? 

 

Hur upplever ni att folk i allmänhet bemöter hemlösa? 
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