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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the situation of homeless people, how they perceive 

the efforts of the social-services and what opportunities and limitations there is for homeless 

people to live a health-promoting life. Through qualitative interviews with five acute homeless 

people I interpreted the results based on the salutogenic perspective of KASAM and the theory 

of relational power. Results show that homeless people are a vulnerable group with a weak 

social network, a life characterized by addiction and mental healthproblems and with a limited 

participation in the society. They express both positive and negative experiences of the social-

services, mostly negative. Despite their difficult situation, I found that they have the potential 

to live a health-promoting life if they are able to manage their existence by accessing alternative 

social resources such as significant relationships or a religious belief, meaningful activities and 

the understanding of how they ended up in this situation. Homeless people would like for the 

social-services to work faster and to design requirements and support based on their individual 

conditions and needs. Priority initiatives include housing, drugtreatment, occupation and 

support through good relationships and conversations. 
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1. Inledning  

 

1.1. Introduktion och problemformulering 
Akut hemlösa är en mycket utsatt grupp i det svenska samhället som ofta har ett aktivt missbruk 

och/eller psykisk ohälsa. Enligt Socialstyrelsens senaste kartläggning (Socialstyrelsen, 2017) 

har vi drygt 33 000 hemlösa i Sverige, personer utan egen fast bostad. Av dessa lider ca 5900 

personer av akut hemlöshet, det vill säga individer som sover utomhus, i offentliga utrymmen, 

trappuppgångar eller tält, samt personer som är hänvisade till akutboende, jourboende, skyddat 

boende, härbärge eller motsvarande. Men Socialstyrelsen beskriver att det troligtvis finns ett 

stort mörkertal hemlösa i landet som inte syns i deras mätning, vilket de baserar på faktorer som 

exempelvis att 51 kommuner avböjde att rapportera in svar gällande antal hemlösa, varav sex 

av dessa kommuner uppgav att de hade hemlösa i kommunen, samt att många idéburna 

organisationer som har kontakt med hemlösa uppgett att de inte hade resurser att delta i 

undersökningen.  

 

Vi lever i en välfärdsstat där den offentliga sektorn omfattar ett socialt skyddsnät, såsom 

socialtjänst som ska sörja för behövande medborgare. I socialtjänstens uppdrag ingår att ”på 

demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, 

jämlikhet i levnadsvillkor, samt aktiva deltagande i samhällslivet” (SOL 2001:453). 

Stockholms stad införde en Tak över huvudet-garanti för hemlösa redan 1999 som gäller än 

idag. Enligt garantin ska den hemlöse tagit kontakt med Socialtjänst/hemlöshetsjouren före 

klockan 24 och garanteras då akutboende över natten, med enda undantaget om personen är 

hotfull eller våldsam (Stockholms stad, 2017). Detta gäller dock bara de som är skrivna i 

Stockholms stad och inte i någon av alla dess kranskommuner. 

  

I mitt arbete på ett härbärge i Stockholm har jag observerat att det i praktiken finns många skäl 

till att Socialjouren avslår den hemlöses ansökan om boende över natten oavsett om personen 

tillhör Stockholm stad eller annan stadsdel. Det finns således outtalade krav för att bli beviljad 

boende över natten som den hjälpbehövande ska leva upp till som ser olika ut beroende på 

vilken handläggare personen har och vilken stadsdel denne är folkbokförd i. I vissa kommuner 

i länet har jag varit med om att boende för hemlösa endast beviljas i undantagsfall för några 

nätter och att handläggaren säger att den sökande sedan ska lösa sin situation på egen hand. 

En försvårande aspekt är dock att hemlöshetsproblematiken är mångfacetterad. I och med att 



2 
 

akut hemlösa ofta lider av missbruk och/eller psykisk ohälsa har de oftast fler behov än att bara 

få tak över huvudet. De behöver kanske kompletterande insatser för att lösa 

grundproblematiken och på så vis ta sig ur hemlösheten. Socialstyrelsens undersökning 

(Socialstyrelsen, 2017) visade på att de vanligast bidragande faktorerna till hemlöshet inom 

gruppen akut hemlösa var missbruk, psykisk ohälsa, arbetslöshet och att inte bli godkänd på 

ordinarie bostadsmarknad. Man ansåg att det fanns ett behov av psykiatrisk vård och behandling 

för psykisk ohälsa hos ca 25 % av personerna inom gruppen. Av männen ansågs över 40 % vara 

i behov av behandling och stöd för sitt missbruk och 30 % för psykisk ohälsa. Andra behov som 

var vanligt förekommande var insatser och stöd till att få arbete/sysselsättning, sjukvård för 

somatiska besvär, samt stöd och insatser för kvinnor som upplevt våld i nära relationer. Hos  

20 % av kvinnorna och 16 % av männen hade man dock inte kunnat uttyda några behov av 

insatser eller behandling då den enda kända problematiken var hemlösheten. Därmed inte sagt 

att dessa personer inte har några behov. Vilka andra insatser utöver boende behöver hemlösa 

för att kunna leva ett gott liv? 

 

Finansminister Magdalena Andersson anser att vårt gemensamma trygghetssystem inte håller 

måttet med tanke på den hemlöshet vi har i Sverige. Regeringen säger sig nu, inför 2018 års 

budget vilja ge ett riktat bidrag på 25 miljoner per år för att stödja kommunerna i arbetet med 

akut hemlöshet (Regeringen, 2017).  

 

Det finns en del forskning som belyser hemlöshet ur de hemlösas perspektiv, men den kan 

behöva kompletteras och förnyas då vårt samhälle ständigt förändras. Enligt Meuwisse et al 

(2016) har det skett flera förändringar det senaste decenniet som lett till utmaningar för det 

sociala arbetet. Bland annat att delar av Socialtjänsten privatiseras och marknadiseras och att 

man i det sociala arbetet strävar mot effektivisering och kvalitetssäkring genom att alltmer 

verka för evidensbaserad praktik.  

 

De hemlösas kunskap och erfarenheter kan vara en värdefull tillgång för utveckling av 

socialtjänstens arbete för att motverka och bryta hemlöshet, samt för att förbättra livsvillkoren 

för de som lever i hemlöshet. I mitt arbete med hemlösa har jag i samtal med dem och i kontakt 

med deras handläggare på socialtjänsten fått uppfattningen av att det inom socialt arbete behövs 

mer kunskap kring vilka behov som finns bland hemlösa i missbruk och/eller med psykisk 

ohälsa. Många hemlösa jag träffar menar att det är svårt att nå fram till sin handläggare och 

uttrycka vilka behov de har. När jag samtalat med deras handläggare har jag ibland anat en 
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uppgivenhet i att försöka förstå personens egentliga behov i valet av insatser. Definitionen av 

hemlösa kan se olika ut, men jag avgränsar mig till akut hemlösa, vilket enligt Socialstyrelsens 

(2017) definition är personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, skyddat 

boende, exempelvis kvinnojourer eller sover utomhus eller i offentliga utrymmen. Att vara akut 

hemlös med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa kan innebära svårigheter i att aktivt 

deltaga i samhällslivet på ett sätt som känns meningsfullt då individen på olika sätt är begränsad 

av de krav som samhället ställer upp. Jag vill med denna studie, utifrån ett brukarperspektiv 

undersöka hur livet ser ut för hemlösa idag, vilka möjligheter det finns att leva ett 

hälsofrämjande liv och vilka insatser hemlösa önskar för att uppnå detta. 

 

1.2. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur vardagen ser ut för ett antal hemlösa i Stockholm, 

vilka upplevelser hemlösa har av bemötande och insatser från socialtjänsten, samt vilka 

möjligheter det finns att som hemlös leva ett hälsofrämjande liv ? 

 

1.3. Frågeställningar 

• Hur ser hemlösa på sin livssituation och delaktighet i samhället? 

• Vilka förutsättningar och utmaningar finns det för hemlösa att leva ett hälsofrämjande 

liv? 

• Hur upplever hemlösa socialtjänstens bemötande och de insatser som erbjuds dem?  

• Vilka insatser önskar hemlösa från socialtjänsten för att kunna leva ett gott liv? 
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2. Forskningsöversikt  

Fokus kommer ligga på tidigare forskning som är relevant för studiens syfte och 

forskningsfrågor. Jag har därför valt att avgränsa mig till hemlösas perspektiv och situation och 

går inte in för att söka forskning kring socialtjänstens perspektiv. 

 

2.1 Sökprocess 

För att finna forskning som är relevant för studien genomförde jag min sökning i följande 

databaser: ProQuest, Google Scholar, Swepub, Stockholms Universitets sökmotor EDS, 

LIBRIS, samt DiVA. Sökord jag har använt mig av i olika kombinationer är: Hemlös, 

hemlöshet, hemlösas upplevelser, homeless, homelessness och brukarperspektiv. För att utöka 

mitt resultat har jag sedan gått vidare med de resultat jag fått fram genom att söka vidare på 

intressanta källor i resultatens referenslistor. 

 

2.2 Kunskapsområdet/forskningsfältet 

Enligt Swärd (2008) är det problematiskt att studera hemlösa och forskningen som finns är 

därför till viss del snedvriden. Det handlar dels om olika forskares definition av hemlöshet och 

dess orsaker, forskarens motiv till studien och att urvalet i studierna är beroende av vilka 

hemlösa man lättast får tag på, och dels att det finns få longitudinella studier och för att få en 

mer nyanserad bild av hemlöshetens olika faser och avslut skulle man behöva följa fler hemlösa 

under en längre tid. En annan faktor som påverkar forskarens tolkning av de hemlösa som 

studeras är den djupt rotade idén om alla medborgares rätt till bostad. Då vi förutsätter att man 

får hjälp av samhällets skyddsnät om man mot alla odds hamnar på gatan finns en risk att 

misstro hemlösas berättelser och få uppfattningen att de på något sätt valt livet på gatan (Swärd, 

2008) 

 

2.2.1 Livet i akut hemlöshet 

I Socialstyrelsens (2017) kartläggning av hemlösa som gjordes 2017 ser man att det skett en 

ökning sedan förra undersökningen, 2011 av gruppen akut hemlösa från 4500 till 5900 personer. 

Dock menar Socialstyrelsen att det är komplicerat att tala om ökningar och minskningar 

gällande denna grupp, då inhämtandet av statistik aldrig blir helt fullständigt utförd. De flesta, 

men inte alla kommuner/verksamheter som tillfrågades svarade på enkäterna och de som svarar 

anser att det finns ett mörkertal av hemlösa som bortfaller från all statistik då de inte är i kontakt 

med myndigheter eller andra verksamheter. Vidare är det även så att kartläggningen utförs 
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under en specifik mätvecka och ger därför endast en bild av hur det ser ut just denna specifika 

period och inte resten av året. Därför kan man missa personer som är periodvis hemlösa under 

årets gång (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Jessica Storbjörk (2007) har gjort en studie av hemlösa på ett daghärbärge i Stockholm.  

Resultaten visar att de som besöker härbärget är en utsatt grupp, ungefär hälften sover i 

trappuppgångar och på härbärgen. 22% av personerna uppger att de har tiggt pengar, pantat 

burkar och utfört småkriminella handlingar senaste månaden då de inte fått några pengar från 

arbete, försäkringskassa eller socialtjänst. 17% har varken varit berusade eller tagit droger 

senaste månaden, men av droganvändarna är det främst amfetamin som uppges som huvuddrog, 

följt av heroin och cannabis. Besöken på bryggan tillfredsställer gästernas sociala behov. 

Gästernas erfarenheter från socialtjänsten som framkommer är negativa och utgörs av 

otillfredsställande bemötande, felaktiga beslut och för höga krav gällande drogfrihet, 

arbetssökande och så vidare, vilket för en del av personerna lett till att de brutit kontakten med 

socialtjänsten (Storbjörk, 2007) 

 

Boydell et al (2000) har genom sin studie av hemlösa funnit att livet som hemlös kan påverka 

människans identitet och självkänsla negativt och vidare leda till identitetsförlust. De 

påverkansfaktorer som framkommit som betydelsefulla i denna forskning är saknaden av att ha 

ett eget hem och en fast boplats, svårigheter att få sina sociala rättigheter tillgodosedda, samt 

bristen på stöd från omgivningen då man har ett svagt socialt nätverk. 

Detta bekräftas i Williams & Stickleys (2011) narrativa studie där de åtta intervjuade hemlösa 

har fått berätta sin historia om livet i hemlöshet för att undersöka hur de hemlösas upplevelser 

av hemlöshet har påverkat deras identitet och mentala hälsa. I studiens resultat framkommer att 

människors identitet blir påverkad av deras upplevelser. Respondenternas identitet har, på 

grund av sina traumatiska och ovärdiga upplevelser av livet i hemlöshet varit tvungna att 

omforma sina identiteter. Williams och Stickley (2011) lyfter fram att upplevelser av hemlöshet 

påverkar människors identitetsskapande på ett negativt och destruktivt sätt och skapar psykisk 

ohälsa hos individen. 

 

Thörn (2000) och Rosengren (2003) har i sina studier intervjuat hemlösa kvinnor som visar på 

samstämmiga resultat. De hemlösa kvinnorna upplever sig vara utstötta från samhället. 

Rosengren (2003) lyfter kvinnornas berättelser om att bli avvisade av sociala myndigheter eller 

när de vistas på allmänna utrymmen, såsom bibliotek, kollektivtrafik och gallerior. Kvinnorna 
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i Thörns (2000) studie talar om en kluvenhet i det offentliga rummet de tvingas att tillbringa sin 

tid i då det inte finns några andra alternativ, samtidigt som de inte har någon plats där då de är 

oönskade. Denna rotlöshet kan enligt Thörn (2003) skapa en stark känsla av utanförskap hos de 

hemlösa. 

 

Ulla Beijer (2003) har gjort en longitudinell studie då hon med medhjälpare studerat 82 hemlösa 

män med missbruk och/eller psykisk ohälsa och gjort en uppföljning av hur det gått för dessa 

efter fem år. Resultatet visar att var femte hade avlidit efter fem år, tre fjärdedelar av de 

överlevande var fortfarande hemlösa och vårdinsatser hade gett små resultat. Insatser som gjorts 

var episodiska och ej anpassade till klientens behov och med för hög kravnivå för klienterna. 

 

Även en annan studie, av 35 hemlösa i Stockholm visade att det fanns ett starkt samband mellan 

hemlöshet och psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kunde ses både som orsak till och konsekvens av 

hemlösheten. En tredjedel av deltagarna upplevde ett gott samarbete och bra relation med 

socialtjänsten. En fjärdedel upplevde sig ha negativa relationer till socialtjänsten. I en 

skattningsskala listade deltagarna önskan om hjälp med boende högst upp, som andra prioritet 

hamnade tandvård, psykisk vård och slutligen missbruksvård. Respondenterna upplevde en stor 

stress i det hemlösa livet gällande svårigheter att finna sovplats och sköta hälsan (Beijer, Halldin 

& Feltsen, 2001). Beijer (2007) menar att hälsoproblemen är mycket utbredda bland hemlösa i 

jämförelse med övrig befolkning. Främst handlar det om den psykiska sjukdomsproblematiken, 

men också infektioner, skador och förgiftningar är några av de vanligaste orsakerna till att 

hemlösa behöver sjukvård. Jämfört med den allmänna befolkningen är det åtta gånger så hög 

risk för en som lever i hemlöshet att hamna på sjukhus (Beijer, 2007). 

 

Anders Arnsvik (2012) har i sin forskningsrapport intervjuat fem personer med erfarenhet av 

hemlöshet och missbruk kring deras väg från hemlöshet till bostad, deras syn på socialtjänsten 

och vad som var avgörande i deras beslut att ta sig ur hemlösheten. Ur intervjupersonernas 

berättelser framkommer att livet i hemlöshet är psykiskt påfrestande och att de använde 

drogerna som ett medel för att döva sina känslor och på så sätt orka uthärda sin vardag. Även 

om det fanns en vilja och en intention att ta sig ur hemlösheten så var missbruket ett hinder som 

ledde till misslyckande. Motivationen och hoppet att få ett ordnat liv minskade med tiden. Fyra 

av personerna uttryckte att deras psykiska och fysiska hälsa, samt deras relationer med anhöriga 

påverkades mycket negativt under hemlösheten. I takt med att missbruket fortskred mådde de 

allt sämre, men upplevde att de var fast i sin livssituation och oförmögna att bryta sig loss. En 
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person uttryckte det som att han blev handlingsförlamad i hemlösheten. Vändpunkten i 

personernas liv kom när de nådde kulmen på ett liv som blivit helt ohållbart. Efter tilltagande 

negativa konsekvenser och påfrestningar på alla livsområden i och med det eskalerande 

missbruket nådde personerna sin botten och kunde ta det slutgiltiga beslutet att ta sig ur 

hemlösheten. Utifrån sina erfarenheter kring att ta sig ur hemlöshet lyfter informanterna att 

hjälpande faktorer är en omgivning av professionella och anhöriga som motiverar och ger stöd, 

goda relationer med socialsekreterare, att bli bekräftad och lyssnad på, att kontakt med 

beroendevård, försörjningsstöd och psykiatri samordnas, att få nya chanser när man misslyckas, 

att få vara delaktig i sin planering och få bli drogfri i sin egen takt. Faktorer som lyfts fram som 

hindrande är när regler och krav från socialtjänsten blir för svårhanterliga, att exempelvis passa 

besöks- och telefontider kan vara problematiskt med en försvagad förankring i samhällslivet 

och en annan dygnsrytm (Arnsvik, 2012). 

 

2.2.2 Hemlösas upplevelser av socialtjänstens insatser, krav och bemötande 

Thörn (2000) har sett att relationer med de sociala myndigheterna upptar en stor del av de 

hemlösas vardagsliv. Kvinnorna i hans studie uttrycker en frustration i att ständigt vara 

kontrollerade av ett samhälle där man förväntas stå med och uppfylla alla krav och skyldigheter 

för att få tillgång till sina rättigheter, samtidigt som de upplever sig hamnat utanför detta 

samhälle, utan boplats känner de sig begränsade och maktlösa i kampen att uppfylla sina 

skyldigheter (Thörn, 2000). 

 

Informanterna i Arnsviks (2012) studie menar att insatser från socialtjänsten ofta inte är 

anpassade till behoven hos en hemlös missbrukare. Strukturlösheten i livet som hemlös 

kolliderar med socialtjänstens strikta struktur. I missbruket och hemlösheten upplevs det allt för 

svårt att leva upp till socialtjänstens krav för att få de insatser man anser sig vara i behov av. 

Något som önskas är arenor där hemlösa kan få hjälp att mötas med myndigheterna. Några 

befintliga verksamheter som finns och hjälper klienten med detta nämns i rapporten, men man 

ser ett behov av att arbeta mer med detta för att främja en fungerande kommunikation mellan 

socialtjänsten och de hemlösa klienterna (Arnsvik, 2012). 

 

Beijer (2003) har i en studie intervjuat 15 av de 82 hemlösa män hon följt. Något som framkom 

i intervjuerna var upplevelsen av att stå i valet emellan kamratvärlden i kontakten med andra 

hemlösa med samma problematik och hjälpvärlden i kontakten med socialtjänsten. Väljer man 

kamratvärlden har man kvar sin gemenskap med likasinnade, men då finns också 
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förväntningarna från kamrater att leva upp till den befästa identiteten och fortsätta missbruka. 

Försöker man sluta missbruka för att få ett boende väljer man hjälpvärlden och riskerar då att 

bli utan nätverk, isolerad då man måste bryta med kamraterna som lever kvar i missbruk. Det 

blir dock svårt att leva upp till socialtjänstens krav på nykterhet och drogfrihet, då vägen till att 

få en bostad av socialtjänsten innebär en process där man under en tid får fortsätta vistas på 

härbärgen och liknande platser där trycket från kamratvärlden uppstår. Intervjupersonerna 

upplevde skam över att de inte klarade av att följa socialtjänstens krav. Beijer (2003) menar att 

en förutsättning för att hjälpvärlden ska lyckas hjälpa den hemlöse behöver man vara medveten 

om att den hemlöse utsätts för dessa krav och förväntningar från kamratvärlden. 

Männen i studien uttrycker att insatser de önskar av socialtjänsten för att ta sig ur hemlösheten 

är eget boende med möjlighet till gemenskap där socialtjänsten inte ställer lika höga krav på 

nykterhet och drogfrihet men där man får mycket stöd och en sysselsättning för att ha något att 

göra på dagarna (Beijer, 2003). 

 

Likt Beijers (2003) studie av hemlösa män har även Rosengren (2000) funnit en sorts 

kategorisering av de hemlösa kvinnornas sociala relationer i hennes studie. Liksom Beijer 

(2003) talar hon om de professionella som av föregående benämns som hjälpvärlden och de 

egna som av föregående benämns som kamratvärlden vilket är den kategorin som kan vara 

naturligast att te sig till de har likvärdiga livsvillkor och är jämlikar kunskapsmässigt och 

erfarenhetsmässigt. Rosengren (2000) lyfter även en tredje kategori som kan vara av stor 

betydelse, de anhöriga såsom föräldrar, syskon eller barn vilka de hemlösa ofta har en sporadisk 

eller obefintlig kontakt med (Rosengren, 2000). 

 

Ingrid Sahlin och Cecilia Löfstrand (2001) har bidragit i Statens offentliga utredningar med en 

studie baserad på 82 intervjuer med 76 hemlösa om deras upplevelser i kontakten med 

myndigheter, med övervägande fokus på socialtjänsten. Enligt Sahlin och Löfstrand var det 

många som hade upplevt negativt bemötande från socialtjänsten, intervjupersonerna kände sig 

misstrodda och överdrivet kontrollerade, medan de hade svårt att nå socialtjänsten när de var i 

behov av hjälp. Samtidigt som det fanns viss förståelse för att socialtjänsten behöver en del 

information berättade hjälpsökande om hur kraven på att blotta sig själv och sin livshistoria 

inför handläggare för att få boende eller tak över huvudet för natten kändes förnedrande. En 

person menade att desto mer man berättade och överdrev om hur svårt man har det, desto mer 

ökar chansen att få hjälp, men en annan person uttryckte behovet av att få lätta sig och prata 

med någon utan rädsla för att det man berättar kan misstolkas. Vidare menar Sahlin och 
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Löfstrand (2011) att vad som uttrycks som en bra relation med socialtjänsten är en där man får 

tydlig information som man kan begripa och att man själv blir förstådd. Andra egenskaper som 

lyftes fram som viktiga för en bra socialsekreterare var respekt, saklighet, snällhet och en god 

tillgänglighet. Många var dock missnöjda med socialtjänstens bemötande eller deras beslut och 

hade därför brutit kontakten. Något som belystes var att alltför hög kontroll, krav och regler för 

att få hjälpinsatser ledde till misslyckanden och att den hjälpsökande bröt kontakten med 

socialtjänsten. Ett flertal intervjupersoner upplevde att de inte blivit lyssnade till när de uttryckt 

sina behov, utan socialtjänsten gjorde sina egna definitioner. Personerna uttryckte att det blev 

en slags maktkamp, där de var i underläge gentemot socialtjänsten. De menade att det var fritt 

för handläggaren att ställa upp krav, regler och villkor för boende eller annan hjälp, medan 

handläggaren ofta själv bröt överenskommelser eller avvek från bokade möten utan några 

konsekvenser. 

 

Även om majoriteten uttryckte negativa upplevelser av socialtjänstens bemötande fanns flera 

som var positiva. Några som stack ut var tre personer från en mindre kommun som var nöjda 

med sina insatser i form av försökslägenhet, hemtjänst, kontaktperson, institutionsvård och/eller 

socialbidrag, de uppfattade att socialtjänsthandläggarna visade dem respekt och förståelse för 

att bostad var en grundförutsättning (Sahlin & Löfstrand, 2011).  

 

2.2.3 Perspektiv på socialtjänstens insatser 

En aspekt på hemlösas övergripande negativa erfarenheter kring socialtjänsten är att 

intervjupersonerna oftast fortfarande lever i hemlöshet och således inte är tillfredsställda med 

de insatser socialtjänsten hittills erbjudit, då de inte varit tillräckliga för att bryta hemlösheten. 

Löfstrand och Sahlin (2011) har sett att intervjupersoners upplevelse av socialtjänsten påverkas 

av hur deras biståndsansökningar utfaller.  

 

Enligt Löfstrand och Sahlins (2001) undersökning har de flesta av intervjupersonerna som mål 

att få ett eget lägenhetskontrakt, varpå deras handläggare på socialtjänsten ofta ser det som ett 

ouppnåeligt mål. Socialtjänsten fokuserar då istället alla insatser på missbrukskontroll och 

erbjuder endast tak över huvudet i form av härbärgen eller i bästa fall försökslägenheter. Detta 

alternativ blir otryggt då många har svårt att klara av att leva upp till de regler och villkor som 

är knutna till bostaden, vilket resulterar i att man snabbt kan förlora den. 
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Knutagård (2009) riktar kritik mot hur socialtjänsten i sitt arbete med hemlösa kategoriserar 

dem in i olika fack. Han menar att kategoriseringen uppstår i och med arbetet utifrån en så 

kallad boendetrappa. Boendetrappans modell utgörs av olika steg man kan klättra på, beroende 

på hur väl man klarar att leva upp till socialtjänstens krav tills man slutligen kan nå målet, att 

få ett eget boende. Studien visar att klienterna blir bedömda utifrån var de befinner sig i trappan 

och handläggare använder sig av placeringar på boenden med lägre standard för att markera 

som en konsekvens av ett oönskat beteende från klienten. Det är även enklare för handläggaren 

att definiera klienten som härbärgesgäst och tillsätta en redan upphandlad plats än att utreda 

klientens förutsättningar för att klara av ett eget boende. Knutagård (2009) ser ett behov av att 

se över möjligheterna till att fler hemlösa skulle få ingå i bostad först-modellen där man får en 

egen lägenhet och på så sätt kan rikta resurserna på stödinsatser och förändringsarbete till 

förmån för endast förvaring av klienter (Knutagård, 2009) 

 

2.2.4 Sammanfattning 

Viss forskning har gjorts om hemlösa och deras upplevelser av socialtjänsten, den är dock 

begränsad och känns något ensidig. Resultatet visar på att hemlösa är en utsatt grupp som 

stämplas med en avvikaridentitet, samt att hemlösa upplever höga krav från socialtjänsten som 

är svåra att leva upp till och mestadels målas en negativ bild upp av socialtjänsten.  

Utifrån Swärds (2008) reflektioner kring bilden av hemlösa som misstrodda och att urvalet i 

tidigare forskning präglats av de mest lättillgängliga hemlösa tror jag att jag har något nytt att 

tillföra. Genom min ingång på ett härbärge kan jag få kontakt med hemlösa från olika 

kommuner med erfarenheter från olika socialkontor och genom att utgå från brukarperspektivet 

kan jag lyfta dessa hemlösas olika perspektiv.  

 

Mina forskarambitioner är att utgöra ett komplement till den forskning som finns kring hemlösa 

och deras livssituation då jag kan ge en nutidsbild av hemlösas vardag vilket är viktigt då 

situationen för hemlösa är något som hela tiden förändras i och med att samhället är 

föränderligt. Meeuwisse et al (2016) har som jag tog upp i inledningen, exemplifierat några 

förändringar det senaste decenniet som lett till utmaningar för Socialtjänstens arbete. Dessa är 

bland annat att det sker en privatisering och marknadisering av delar av Socialtjänsten, samt att 

man går alltmer mot evidensbaserad praktik för att effektivisera och kvalitetssäkra det sociala 

arbetet. Vidare kommer min studie även ta fokus på det salutogena perspektivet. Det innebär 

att jag utöver att fokusera på vilka begränsningar hemlösheten medför kommer fokusera på 

vilka förutsättningar det finns att leva ett hälsofrämjande liv i hemlöshet. Jag vill även framlyfta 
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att brukarperspektivet gällande socialtjänstens arbete med hemlösa i dagsläget kan komma att 

leda till nya insikter som är värdefulla i arbetet för att motverka och bryta hemlöshet.  

 

3. Teoretiska perspektiv 

Makt ser jag som något centralt i relationen mellan socialtjänsten och dess hjälpsökande 

klienter. Då min studie innefattar att undersöka hemlösas upplevelser av socialtjänstens krav 

och bemötande finner jag det lämpligt att analysera detta utifrån ett maktperspektiv. Vidare 

tänker jag använda KASAM- känsla av sammanhang som ett teoretiskt ramverk för att försöka 

få en djupare förståelse av de hemlösa intervjupersonernas livssituation och vilka 

hälsofrämjande aspekter som utmärker sig i deras liv, samt vilka som utmanar dessa. 

 

3.1 KASAM-Känsla av sammanhang 

Det salutogena perspektivet, KASAM är framtaget av Aaron Antonovsky, professor i 

medicinsk sociologi. Antonovskys teori kan ses som en slags förklaringsmodell till hur en 

människa kan hantera svåra livssituationer och i vilken grad personen upplever hälsa. 

Antonovsky (2005) utgår då från generella motståndsresurser en människa har som ger kraft 

och förutsättningar till att bekämpa de olika stressorer man utsätts för i livet. Han har sedan 

kategoriserat dessa i tre hälsofrämjande komponenter, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Han menar då att människans välmående är beroende av hur väluppbyggda 

dessa tre komponenter och samspelet mellan dem är i personens liv. Och med en hög grad av 

uppfyllelse infinner sig en känsla av sammanhang hos personen. Det är då man kan känna sig 

delaktig i samhällslivet.  

 

Begriplighet utgörs av i vilken utsträckning man kan förutsäga, förstå och strukturera 

information och intryck i sin vardag. Då kan man på ett stabilt sätt bedöma och förstå 

verkligheten. En hög nivå av begriplighet innebär att man har lättare att hantera oförutsedda 

händelser och ta itu med problem. 

 

Hanterbarhet innebär att man har de sociala resurser man behöver för att kunna hantera saker 

som händer, resurserna kan vara i form av relationer till centrala personer såsom make/maka, 

vänner, kollegor eller en tro på Gud. Någon/något man kan lita på när man behöver det. En hög 

grad av hanterbarhet betyder att man inte gör sig till offer när livet blir svårt, man kämpar 

vidare. 
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Meningsfullhet är den viktigaste komponenten, vilken utgörs av i vilken utsträckning man 

upplever sitt liv ha en känslomässig innebörd. Att man finner mening i att möta livets krav och 

problem och engagerar sig i att ta sig igenom de utmaningar man konfronteras med i livet. Med 

en hög grad av meningsfullhet är man inställd på att finna mening i allt som sker och drar 

lärdom av det (Antonovsky, 2005). 

 

Antonovskys sammanfattade definition av KASAM lyder: Känslan av sammanhang är en 

global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig 

men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld 

under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för 

att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa 

krav är utmaningar, värda investering och engagemang (Antonovsky, 2005 s.46) 

 

Genom att ta del av hemlösas berättelse om sin vardag vill jag undersöka i vilken utsträckning 

de upplever en känsla av sammanhang och delaktighet i samhällslivet. Är det så att det finns 

potential för att leva ett hälsofrämjande liv som hemlös och vilka problem och utmaningar 

behöver hanteras för att kunna göra det? 

 

3.2 Makt 

Relationen mellan Socialtjänsten och dess klienter är kantad dels av ett synligt maktförhållande, 

som utgörs av att Socialtjänsthandläggarens professionella roll innebär makt att bestämma och 

ta beslut om insatser gällande klienten (Swärd & Meeuwisse, 2008), så som avslag eller bifall 

gällande boende eller behandling i de hemlösas fall. Och dels en subtil och osynlig makt som 

uppstår i kontakten mellan handläggaren och den hjälpsökande klienten. Den hjälpsökande 

hamnar i ett sårbart läge när denne blottar sig för att beskriva sin utsatthet och när handläggaren 

då utifrån sin professionskunskap ska veta klientens bästa och instruera klienten i hur denne bör 

agera kan det bli att man tenderar att göra klienten till ett offer som inte kan ta egna beslut 

(Swärd & Meeuwisse, 2008). 

 

Skau (2008) utgår från Webers klassiska definition av makt som möjligheten att få sin vilja 

igenom i en social relation, även i händelse av motstånd, oavsett vad denna möjlighet beror på. 

Hon menar att förhållandet mellan makt, hjälp och skada ter sig både komplicerat och 

motsägelsefullt. Det är viktigt för de yrkesverksamma, såsom socionomer som har en hjälpande 
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funktion gentemot samhällets utsatta, att vara medvetna om att man i relationen med sina 

klienter alltid har ett maktövertag. Man kan inte avlägsna maktaspekten genom att försöka 

överskyla den, då försvårar man bara möjligheten att hantera detta på ett bra sätt, både för sig 

själv och sin klient. Makt kan ses som en positiv tillgång för den professionella i att kunna 

hjälpa klienten då det ofta är så att klienten och den professionelle arbetar mot samma mål 

(Skau, 2008). Man kan anta att de flesta socialtjänsthandläggare arbetar mot målet att deras 

klienter, om det är möjligt ska få en värdig bostad. Sedan kan synen på vad som är en värdig 

bostad och förutsättningen att klara av den skilja sig åt mellan klient och handläggare. 

Maktobalansen skapas i och förstärks av när klienten inte känner till eller är tillräckligt stark att 

orka hävda sina juridiska rättigheter (Skau, 2008).  

 

Enligt Swärd (2008) anser dock socialarbetare inte själva att de tillhör en maktfull grupp. Inget 

djupare resonemang kring hur socialarbetare resonerat kring detta framkommer, om det handlar 

om exempelvis begränsade resurser eller styrning uppifrån som påverkar möjligheten att ta egna 

beslut. Jag kommer inte kunna gå djupare in i detta i denna studie då jag inriktat mig på 

brukarens perspektiv och inte socialtjänstens. Som teoretisk utgångspunkt använder jag Mats 

Franzéns tankar om makt och hans tre maktbegrepp Det intentionella, det strukturella, och det 

relationella maktbegreppet.  

 

3.2.1 Det intentionella maktbegreppet  

Det intentionella maktbegreppet är enligt Franzen djupt förbundet med individens val, 

handlingar och mål. Makten har här en aktör, ett så kallat handlande subjekt. Franzen menar att 

när man utgår från ett handlande subjekt när det rör frågor som makt är det detsamma som att 

bruka ett intentionellt maktbegrepp. Han betonar också att subjektet kan vara en individ, en 

grupp eller t.ex. en nation eller flera nationer. Subjektets möjlighet till maktutövande är därför 

olika stort, vilket är beroende på dess omständigheter och vem subjektet är (Franzén, 2005). 

Franzén menar även att detta begrepp är förbundet just till handlingsteorier. 

Sammanfattningsvis: Intentionell makt har någon, t.ex. en person eller en organisation, och dess 

intresse har specifika avsikter och individuella resurser att genomföra dem. 

 

3.2.2 Det strukturella maktbegreppet 

Detta begrepp är för många mer bekant. Begreppet utgår från att samhället är strukturellt 

uppbyggt med inbyggda maktresurser. Det strukturella maktbegreppet skiljer sig därför tydligt 
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från det intentionella som utgick från ett handlande subjekt. Det strukturella maktbegreppet 

innefattar istället en syn på makt som statiskt och bestämd, samt att det finns ett definitivt 

förhållande mellan parterna, en överordnad och en eller flera underordnade.  

 

Enligt det strukturella maktbegreppet är samhället uppbyggt enligt en varaktig struktur där alla 

människor besitter olika positioner varpå det övergripande systemet ger klart utfall gällande 

fördelning av resurser som t.ex. makt. Detta begrepp innefattar alltså en syn på samhället som 

ett strukturerat förhållande mellan olika positioner vilket i sin tur klargör andra förhållanden i 

samhället. Här kan klasstrukturen nämnas, men även socialt kön/genus som goda exempel, 

menar Franzèn (Franzèn, 2005). Min tolkning av perspektivet är att även missbrukare, hemlösa 

och människor med annan etnicitet är föremål för detta.  

 

3.2.3 Intentionellt eller strukturellt 

Det finns en kritik riktad mot det strukturella sättet att tänka kring makt och att den endast 

återfinns i strukturerna. Kritiken framförs av Steven Lukes (Franzèn, 2005) där han menar att 

om ett givet utfall är strukturellt var då aktörerna (det vill säga socialtjänsten/socialarbetare i 

detta fall) bakom beslutet maktlösa att handla på annat vis? Det vill säga, återfinns endast en 

specifik och förutbestämd makt i strukturerna - kan inte subjektet bakom påverka detta? Denna 

kritik ställer sig även Franzèn bakom som håller med Lukes att det alltid är någon som verkar 

inom ramen för dessa strukturer och i slutändan tar beslut. Frågan är då vilket maktbegrepp som 

är mest användbart, det intentionella eller det strukturella? Franzén förespråkar inte att varken 

renodla det tidigare eller det senare. Istället föreslår han ett tredje alternativt: Det relationella 

maktbegreppet. 

 

3.2.4 Det relationella maktbegreppet 

Franzen (2005), menar att det relationella maktbegreppet är att föredra eftersom att det förenar 

båda tidigare belysta begreppen. Han menar att det relationella begreppet sammanför delar från 

båda sidor i de tidigare presenterade begreppen. Det beaktar å ena sidan subjektets handlande 

och ändamål, samtidigt som det tar hänsyn till både omständigheter och maktstrukturer. På det 

viset ger det dignitet till förekomsten av ett handlade subjekt, men subjektet ska förstås som 

någon som relaterar specifikt till andra. På så vis medger det även befintligheten av det 

relationsnät som var individ vistas i. 
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Med några sammanfattande ord kan det sägas att detta begrepp väver samman strukturell och 

intentionell makt, individens handlande och mål samt den kontext och det samhällssystem som 

den verkar i. Argumenten för detta begrepp är att makt återfinns i alla typer av relationer därför 

att det är just där som makten verkar, säger Franzén. Han lyfter sedan fram ett exempel som är 

mycket passande för mitt arbete – klientrelationen inom Socialtjänsten. Franzén menar att det 

redan från början återfinns en maktobalans mellan klient och socialsekreterare. Han menar att 

”Socialtjänstlagen, professionalitet och socialtjänstkontoret borgar för det, liksom själva det 

faktum att klienten behöver hjälp” (Franzén, s. 90, 2005). Franzén menar att detta ligger till 

grund för hur klientrelationen framgent utvecklas ur ett maktperspektiv. Här är två möjliga 

scenarion. Klienten är ”arbetsvillig” och följer den ”lag” som förkunnas och erhåller hjälp. 

Genom att anpassa sig till socialtjänsten kan denne få något tillbaka vilket blir ett slags 

maktutövande även från dennes sida. Alternativt att klienten sätter sig på tvären, vägrar 

samarbeta, har egna lösningar som denne önskar socialsekreteraren skall uppfylla. Detta kan 

vara en riskabel väg att gå som klient, menar Franzén som avslutar med att säga ”I praktiken 

formas en klientrelation som ett taktiskt spel från båda sidor mellan dessa ytterligheter” 

(Franzén, s.91, 2005). Jag kommer i min studie att titta på de hemlösas upplevelser av mötet 

mellan dem och socialtjänsten utifrån det relationella maktbegreppet. 
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4. Forskningsmetod  

 

4.1 Metod 

Jag har i min studie valt att använda mig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

hemlösa där jag utgår från en tematisk intervjuguide. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är den 

kvalitativa intervjun passande när man vill få en förståelse för världen utifrån 

intervjupersonernas perspektiv, ge en bild av personens livsvärld och utveckla mening ur 

dennes erfarenheter. Då kan jag som forskare utifrån intervjupersonernas berättelser utvinna 

kunskap om deras upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009). Metoden lämpar sig därmed bra 

enligt mitt tycke, då jag ämnar att ha ett brukarperspektiv och således lyfta fram de hemlösas 

egna upplevelser.  

 

4.2 Urval och avgränsningar 

Det finns ett flertal olika sätt att göra ett urval på. Jag har valt att använda mig av ett målinriktat 

urval, vilket är vanligt förekommande inom kvalitativa studier. Det innebär att jag, som forskare 

har valt ut personer som jag anser är relevanta för studiens syfte (Bryman, 2011). Min avsikt 

var att intervjua sex personer som lever i hemlöshet i Stockholms län. Jag ville ha personer varit 

hemlösa under en tid, minst ett halvår men helst under en längre tid för att de då hunnit få 

erfarenhet av livet i hemlöshet och kontakt med socialtjänsten. 

 

För att få en bra spridning i mitt urval var min tanke att handplocka personer som bor på 

härbärgen som tar emot både kvinnor och män som är akut hemlösa från alla olika kommuner. 

I och med denna spridning riskerar jag inte att bara intervjua personer från en kommun som är 

mycket generös mot sina hemlösa eller bara personer från en kommun som är mycket restriktiv 

i att bevilja saker för sina hemlösa. Då det tar tid och kan vara svårt att söka upp och skapa 

kontakter med härbärgespersonal så har jag valt att utgå från ett härbärge som uppfyller dessa 

kriterier där jag har en ingång eftersom jag är tidsbegränsad i min studie. En av mina 

intervjupersoner har jag hittat genom mina kontakter i Klara kyrka, då hemlösa utgör en del av 

deras målgrupp för flera av deras dagliga verksamheter. Intervju nummer sex har jag valt att 

exkludera helt från studien och se som en form av bortfall från studien då jag efter noga 

övervägande anser att personen var förvirrad, psykiskt instabil och genomgående pratar om helt 

andra saker än att svara på frågorna varför detta inte kan räknas som något resultat, vilket annars 

hade lett till sänkt validitet. 
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4.3 Genomförande 

För att få tag på intervjupersoner har jag som ovan nämnt sökt mig till ett härbärge jag känner 

till i Stockholms län för kvinnor och män som lever i akut hemlöshet. Min tanke var att jag 

skulle komma till härbärget och på ett avslappnat sätt skulle fika och småprata med de boende 

och sedan berätta om min studie och fråga om de ville vara med på en intervju. Samt att de 

skulle få läsa informations/samtyckesbrevet innan de valde att tacka ja. I praktiken var det 

tidskrävande och svårt att få till dessa intervjuer. Jag var på härbärget många gånger och 

bestämde tid och plats med personer som först verkade mycket intresserade, men sedan inte 

kom till tiden vi avtalat. En person som kom till avtalad tid ville sedan gå iväg och dricka en öl 

innan intervjun och bad mig att vänta, men kom då aldrig tillbaka. En annan person sa efter 

halva intervjun att han mådde dåligt på grund av en pågående avtändning då drogerna höll på 

att gå ur kroppen och att han ville avbryta och radera materialet då han kände sig för känslosam 

och inte heller var nöjd med vad han svarat på frågorna. Någon vecka senare kontaktade samma 

person mig och var väldigt angelägen om att få göra ett nytt försök, han valde sedan att göra en 

ny intervju vid ett annat tillfälle då han mådde bättre.  

 

Genom att besöka Klara kyrkas dagverksamhet för utsatta personer fick jag genom en fikastund 

kontakt med en person som tidigare bott på samma härbärge som de andra intervjupersonerna. 

Samtliga personer som deltagit i studien valde att utföra intervjuerna under en enkel fika i olika 

delar av härbärgets lokaler på morgonen efter stängningstid, med undantag från en person som 

valde att bli intervjuad på eftermiddagen i en av kyrkans lokaler där denne kände sig trygg. Att 

intervjupersonerna fick uttrycka var och hur intervjuerna skulle gå till för att de skulle känna 

sig trygga och kunna prata fritt ser jag som positivt för validiteten. Till samtliga intervjutillfällen 

hade jag med mig informations/samtyckesbrevet som personen fick läsa en gång till innan 

intervjun för att påminnas om viktiga saker såsom anonymiteten och frivilligheten, vilket vi 

även samtalade om muntligt före varje intervju. Inför intervjuerna hade jag en intervjuguide 

med frågor som jag arbetat fram utifrån mina frågeställningar och de teorier jag utgår från. 

Utifrån svaren jag fick på frågorna uppkom följdfrågor som jag ställde under intervjuns gång. 

Jag spelade in intervjuerna med en inspelningsapparat med god ljudkvalitét. Intervjuerna var 

mellan 45-80 minuter långa. Efter intervjuerna transkriberade jag dem och påbörjade min 

bearbetning.  
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4.4 Datahantering, transkribering och analys  

Efter varje slutförd intervju har jag noterat de tankar jag fått efteråt och sedan noggrant 

transkriberat varje intervju ordagrant. Pauser har jag markerat med ”…”. I Nästa skede har jag 

läst igenom det transkriberade materialet och anonymiserat det. Intervjupersonerna har sedan 

fått fingerade namn och när de pratar om socialtjänsten och nämner den kommun de tillhör har 

jag ändrat det till exempelvis ”Kommun 1”. När jag sorterade mitt material använde jag mig av 

vad Widerberg (2002) beskriver som en kombination av ett empirinära, induktivt 

förhållningssätt och ett teorinära, abduktivt förhållningssätt. Detta innebär att man hittar teman 

från sitt empiriska material, men filtrerar materialet genom sina teoretiska perspektiv. 

 

Jag läste igenom materialet flera gånger och använde mig av meningskodning (Kvale & 

Brinkmann,2009), då jag lyfte ut det som var återkommande, avvikande och intressant utifrån 

mina frågeställningar genom att markera detta i texten. Utifrån detta gjorde jag en 

kategorisering, jag skapade kategorier/teman med utgångspunkt i mina frågeställningar i 

kombination med mina teorier. Resultatredovisningen delades upp i två olika delar: 

Livssituationen och delaktighet i samhället med följande teman: Begriplighet, Hanterbarhet, 

Strategier för att hantera svårigheter, Någon att prata med när livet är svårt, En tro som bär 

genom svåra tider och Meningsfullhet. Socialtjänstens bemötande och insatser med följande 

teman: Vikten av att bli sedd och lyssnad på, Skillnad i bemötande mot olika klienter, Skillnader 

beroende på kommun, Att bli avvisad/nekad hjälp, Långsamma/svårtillgängliga, Att leva upp 

till socialtjänstens krav och förväntningar och Möjligheten att få de insatser man önskar. 

 

Därefter reducerade jag mitt material genom att sammanfatta informanternas uttalanden och på 

så sätt bli av med det överflödiga och ta fram kärnan i vad de sa. Detta ledde till en beskrivande 

text där jag använde mig av citat från intervjupersonerna för att belysa deras upplevelser. Sedan 

analyserade jag materialet genom att göra kopplingar till tidigare forskning och mina teoretiska 

perspektiv. I och med detta kan jag visa på huruvida mitt resultat samstämmer med tidigare 

forskning och vilka nya insikter som framkommit i min studie.  

 

Anledningen till att jag delat upp resultatredovisningen i två delar är för att Socialtjänstdelen 

har ett specifikt syfte att svara på forskningsfrågorna rörande Socialtjänsten, vilken är en viktig 

aspekt för socialt arbete. Denna del lyfter ut och tydliggör upplevelserna av Socialtjänstens 

bemötande och insatser och maktrelationen mellan den hemlöse och Socialtjänsten. Detta 

avsnitt rör dock en central del av informanternas livssituation och jag kommer återknyta till 
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detta i min avslutande analys utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

5. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Kritiker av kvalitativ metod menar att den kvalitativa studien kan anses vara subjektiv då 

forskarens förmåga att anpassa sig till situationen är avgörande. Huruvida man kan mäta 

validitet och reliabilitet inom den kvalitativa forskningen är ett återkommande diskussionsämne 

då denna typ av forskning syftar till att beskriva och tolka fenomen och inte ämnar att utgöra 

konkreta mätningar av något (Bryman, 2011). Jag vill dock belysa en del aspekter som jag 

under studien beaktat om hur man kan förhöja studiens validitet och reliabilitet.  

 

5.1 Validitet 

Validitet handlar om att försäkra sig om att studien uppfyller sitt syfte och således undersöker 

det den utgett sig för att undersöka. Validiteten kan inte bara ses utifrån undersökningens 

slutresultat då valideringen bör vara något som pågår genom hela forskningsprocessen, genom 

att genomgående kontrollera, ifrågasätta och tolka sitt resultat (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Som forskare strävar jag efter att bringa nytt ljus över de akut hemlösas livsvärld och dess ofta 

komplexa och svårartade situation med att finna någonstans att tillbringa natten på. Detta ställer 

krav på att intervjuerna som jag genomfört, har genomförts med precession och under 

förhållanden där den hemlöse kan svara på de frågor som ställs. Där var det viktigt för mig att 

beakta en sakenlig intervjudesign, och att metoden som jag använde fullgjorde sitt syfte (Kvale 

& Brinnkmann, 2009). Något som kan ha påverkat validiteten är att flera av dem jag först sett 

som lämpliga som tackat ja sedan inte kom och deltog i studien. Det kan vara så att de som har 

det allra svårast och är mest utsatta i sin hemlöshet är de som sedan inte klarar av att komma 

till en utsatt tid då de kan ha svårt att ta sig för och genomföra saker de planerat. Detta kan 

medföra att man missar en viktig grupp av hemlösa. Dock anser jag att alla personer som lever 

i akut hemlöshet på ett sådant härbärge är utsatta och samtliga av de intervjupersoner som 

ställde upp uppfyllde mina kriterier. 

 

5.2 Reliabilitet  

Reliabiliteten i en studie handlar om hur pålitligt undersökningens resultat är. Faktorer som 

påverkar reliabiliteten är intervjuernas kvalitét, intervjutranskiberingen och analys av empirin 
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(Kvale & Brinkmann, 2009). En hög reliabilitet innebär, enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

att studien ska gå att reproducera av andra forskare med likartat resultat. Jag har med detta i 

beaktan noggrant arbetat fram en tematisk intervjuguide med tydliga och öppna frågor för att 

undvika missförstånd eller ledande frågor och jag har i samråd med intervjupersonerna valt 

miljöer med minimala störningsmoment för ett gott intervjuklimat där man tydligt hör vad som 

sägs. I och med detta var det god kvalité på det inspelade materialet och det blev ökade 

möjligheten att göra korrekta transkriberingar, vilket ökar reliabiliteten. Hade jag varit en mer 

erfaren forskare hade jag dock kunnat öka reliabiliteten mer genom en ännu djupare och mer 

professionell analys av materialet, även om jag har viss erfarenhet genom utbildningen. 

 

5.3 Generaliserbarhet 

Då man har få respondenter i kvalitativa studier menar Bryman (2011) att det är problematiskt 

att tala om generaliserbarhet. Han använder istället begreppet överförbarhet och att det handlar 

om att skapa som en databas utifrån en detaljrik redogörelse av det som studeras. Min 

förhoppning är att min studie av hemlösas perspektiv på sin situation ska bli ett värdefullt bidrag 

till en samlad databas inom forskningen kring hemlösa. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

behöver generaliserbarhet inom kvalitativ forskning inte nödvändigtvis syfta till att generalisera 

till ”den större massan” utan syftar snarare till att kunskapen som framstår av studien är 

överförbar till liknande sammanhang. Då jag varit noggrann att utföra studien på ett så korrekt 

sätt som möjligt för att öka reliabiliteten menar jag att studiens resultat till viss del ska kunna 

vara överförbart på liknande sammanhang. Dock är alla personer unika och alla hemlösa har 

olika bakgrunder och liv. 
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6. Etiska överväganden 
Att som socionomstudent intervjua människor som lever i utsatthet, ibland i både svårt missbruk 

och kanske psykisk ohälsa kan vara problematiskt ur ett etiskt perspektiv. Därför har det varit 

av stor vikt att jag med min studie strävat efter att göra gott, och vaska fram kunskap som kan 

vara till hjälp/nytta för de som lider av hemlöshet, samt att jag strävat efter att minimera 

eventuella ofördelaktiva konsekvenser en studie som denna kan få för gruppen akut hemlösa 

(Kvale & Brinnkmann 2009).  

 

Jag har dock inte låtit etiken bli ett hinder, utan snarare ett förhållningssätt som inte gör avkall 

på studiens kvalitet eller att den inte utförs på ett riktigt sätt, med ständiga kontroller, 

ifrågasättande och noggrann resultatstolkning. Gällande etiska riktlinjer utgår jag i studien från 

fyra huvudpunkter : samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och min roll som forskare (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 84f) Vid en första kontakt med möjliga intervjupersoner har jag 

informerat om studiens upplägg och syfte. I de fall de tackat ja till att delta har jag gett dem ett 

samtyckesbrev med förklaring av upplägg och syfte, att allt som sägs behandlas konfidentiellt, 

att de är helt anonyma och att de närhelst de vill kan avbryta sitt medverkande då deltagande är 

frivilligt. Då jag är medveten om att det är en känslig grupp jag intervjuar kring deras personliga 

erfarenheter och med tanke på negativa konsekvenser detta kan innebära för deras integritet har 

jag varit extra noggrann med anonymiseringen av materialet, samt att jag beaktat hur jag 

framställer resultatet så att jag inte ytterligare stigmatiserar en redan stigmatiserad grupp. 

 

Ur en etisk aspekt är det problematiskt för studien att många hemlösa som kommer till härbärget 

är påverkade av alkohol och droger. Med detta i beaktan har jag endast intervjuat personer som 

inte är märkbart påverkade för att undvika att sätta dem i en utsatt situation där de säger saker 

de senare ångrar. För att möjliggöra det har jag bokat in intervjuerna på morgontider då de 

boende brukar vara nyktra efter nattvilan i och med att det är förbjudet att bruka droger på 

boendet. Jag har även erbjudit intervjupersonerna att läsa och muntligt ta del av den 

färdigställda studien innan den lämnas in för examination. Då har de även ett tillfälle att påpeka 

felaktigheter eller tillägga något som saknas. Som forskare är min ambition att vara objektiv 

och undvika tendensiös subjektivitet. Då jag är medveten om risken att min egen förförståelse 

och mitt engagemang kring hemlösa kan inverka på mina tolkningar har jag aktivt verkat för 

att inte låta mina egna åsikter ta plats i studien. 
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7. Resultatredovisning 

Jag kommer i detta kapitel först presentera intervjupersonerna. Sedan följer en redovisning av 

resultatet från min undersökning vilket jag presenterar utifrån de teman som jag funnit 

korresponderar med mina frågeställningar. Det är två huvudteman, 7.1, Livssituationen och 

delaktighet i samhället och 7.2, Socialtjänstens bemötande och insatser med tillhörande 

underteman. Det första huvudtemat behandlar frågeställning ett och två kring livssituation och 

delaktighet i samhället, samt förutsättningar och utmaningar för att leva ett hälsofrämjande liv. 

I första huvudtemat analyseras intervjupersonernas situation utifrån Antonovskys (2005) teori 

om KASAM utifrån begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Huvudtema två 

behandlar frågeställning tre och fyra kring upplevelser av socialtjänstens bemötande och 

insatser, samt vilka insatser som önskas för att leva ett gott liv. De hemlösas resonemang 

analyseras utifrån Franzéns resonemang om relationell makt. I denna del har rubriksättningen 

på underteman skapats utifrån empirin, till skillnad från huvudtema ett som struktureras utifrån 

teorin. 

 

För att ge läsaren en bättre förförståelse för personernas livssituation kommer jag ge en kort 

presentation av de personer som jag intervjuat. De presenteras utifrån boendesituation och 

missbruk. Detta då alla intervjupersoner har gemensamt att de är i eller har varit i missbruk. 

Med hänsyn till anonymiteten har jag gett informanterna fiktiva namn och avrundat deras ålder. 

Utöver beskrivningen nedan har personerna gemensamt att de alla bott en tid på natthärbärge 

för hemlösa. 

 

Intervjuperson 1: ”Petra” är i 50-årsåldern och har varit hemlös till och från de senaste 16 åren. 

Hon har ett aktivt drogmissbruk sen många år tillbaka. Ibland har hon haft någon kortvarig 

boendelösning, varit på behandling eller avgiftning med hjälp från socialtjänsten och ibland har 

hon fått bo hos någon kille under en kortare tid.  

 

Intervjuperson 2: ”Peter” är i 40-årsåldern och har levt som hemlös i tre år, innan dess har han 

haft en komplicerad bostadssituation då han alltid bott hos någon vän eller någon kvinna han 

haft relation med utöver de perioder han suttit i fängelse (sammanlagt 17 år). Han började 

missbruka amfetamin sedan tidiga tonåren och har missbrukat periodvis sedan dess. 

 



23 
 

Intervjuperson 3: ”Berit” är i 40-årsåldern, hon fick sin första lägenhet i övre tonåren, men 

efter drygt tio år förlorade hon den och har sedan varit hemlös i olika perioder, varit på 

behandling och avgiftning. Hon är idag drogfri och de senaste tre och ett halvt åren har hon stått 

helt utan boende, men har nu fått boende på hotellhem genom socialtjänsten och står i kö till en 

försökslägenhet genom ”Bostad först”. 

  

Intervjuperson 4: ”Jonny” är i 50-årsåldern och har varit hemlös i snart ett år när intervjun äger 

rum. Innan dess hade han arbetat till sjöss i många år för att sedan flytta in hos en tjej. Sen han 

blev utslängd från tjejen har han mestadels sovit ute. Han har en viss alkoholproblematik. 

 

Intervjuperson 5: ”Emre” är i 30-årsåldern och har vid intervjutillfället varit hemlös i nästan 

två års tid. Innan dess hade han en egen lägenhet som han blev uppsagd från med kort varsel 

och bodde en kortare tid hos en flickvän, när det inte fungerade stod han utan bostad. Han har 

tidigare haft perioder av drogmissbruk, men är idag drogfri. 

 

7.1 Livssituationen och delaktighet i samhället 

I följande avsnitt låter jag KASAMs tre ämnesområden möta intervjupersonernas svar kring 

livssituation, delaktighet i samhället, samt vad som utmanar och möjliggör ett hälsofrämjande 

liv. 

 

7.1.1 Begriplighet 

Den första av KASAMs punkter är begriplighet. Jag har till att börja med tittat på deras 

begriplighet över hur hemlösheten påverkar intervjupersonernas vardag generellt. Eftersom 

hemlösheten de idag lever i är en stor del av deras liv har jag sedan tittat på deras begriplighet 

över vilka orsaker som ligger bakom att de hamnat i hemlöshet. De har då fått reflektera och 

beskriva hur de hamnade i hemlöshet. Till sist har jag tittat på hur personernas begriplighet ser 

ut kring hur hemlösheten påverkar deras delaktighet i samhället. Enligt Antonovskys teori 

(2005) är en högre nivå av begriplighet kring sin livssituation hälsofrämjande på så sätt att det 

är underlättande när man råkar ut för svåra/jobbiga händelser i livet då det innebär att man kan 

förutsäga eller förklara det man är med om och därför blir det lättare att hantera och lösa de 

uppkomna problemen. 
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7.1.1.1 Begriplighet kring hur hemlösheten påverkar vardagslivet 

Intervjupersonerna fick inledningsvis ge sin beskrivning på hur vardagslivet i hemlöshet kan se 

ut och vad dagarna går ut på. Informanterna talar dels om sysselsättning för att få inkomst som 

att panta burkar, tigga och sälja Situation Stockholm och dels om sysselsättning de mår bra av 

såsom fika, stickning och träning. Tillvaron beskrivs som slitsam, kaosartad och tuff, i princip 

utan ekonomiska tillgångar. Det som upplevs som viktigast är att ha någonstans att sova på 

natten och någonstans att vara på dagtid, att hitta sätt att fördriva tiden och något att sysselsätta 

sig med: 

”Mitt liv ser ut som en berg- och dalbana, det är kaos och det är jobbigt från dag 

till dag. Jag är ute, försöker få timmarna att gå. När du försöker få timmarna att 

gå känns det som att du behöver pengar. Visst, pengar behöver man för att kunna 

överleva, men jag har det viktigaste i mitt liv just nu för tillfället, det är tak över 

huvudet och en säng att sova i på härbärget.” [Emre] 

 

Dagarna är fyllda av ovisshet kring var man ska ta vägen härnäst och i intervjuerna framkommer 

att de perioder man sover ute är man i ett särskilt utsatt läge då man löper risk för att bli utsatt 

för stölder, våld och försämrad hälsa. Har man pengar eller alkohol blir man snabbt av med det. 

Rån, misshandel och återkommande sjukhusvistelser på grund av hälsoproblem tillhör vardagen 

för vissa. Jonny beskriver hur stölderna är påtagliga i hans vardag: 

”Jag bodde i bilen ett tag, men den stal de också. De har stulit allt av mig, pass, 

körkort, mobilen, allt. Så jag har inte ens en egen telefon idag. Allt jag äger ryms i 

en liten väska och det är inte roligt att driva runt. Helst när det är kallt ute också.” 

[Jonny] 

 

Det talas vidare om att många år i hemlöshet och missbruk sätter sina spår på livets alla 

områden. Man upplever att man tappat kontrollen över livet och det destruktiva beteendet leder 

till att man inte kan strukturera sin vardag på ett fungerande sätt och relationer som raseras. Det 

beskrivs som en dubbelhet då man dels ser drogerna som orsak till att livet raseras, och dels ser 

drogerna som ett sätt att hantera sitt psykiska mående och det upplevs som allt för svårhanterligt 

att bli drogfri på egen hand. Man är fast i ett mönster som inte går att bryta. Peter, som i princip 

levt i missbruk och kriminalitet hela sitt liv menar att: 
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Dagarna går åt till att fylla alla tomrummen och all sorg och all skit som jag går 

och bär på. Om man försöker plocka bort drogerna utan någon form av hjälp och 

stöd så skapar det inre kaos.” [Peter] 

 

Något som är återkommande i intervjuerna är en längtan att leva ett ”normalt liv” och göra 

”normala” saker, att smälta in och vara en i mängden. Man behöver någonstans att vara och 

något att göra. Kyrkor, köpcentrum och bibliotek är vanliga mötesplatser för hemlösa, där man 

kan ”hänga”. Men att som hemlös missbrukare gå till köpcentrum och andra allmänna platser 

utan att sticka ut ur mängden eller bli igenkänd kan vara svårt. Det talas om hur missbruket 

förföljer en. Petra beskriver hur hon blir identifierad som missbrukare när hon besöker 

biblioteket: 

”Det var jättemycket folk där. Och det fanns någon hörna där man kunde sitta två 

och två. Då var det någon kille som satte sig vid mig och så frågade han mig om 

jag har röka. Kul! Man kommer till ett bibliotek och så frågar de om man har 

röka…Jag bara, näe. Då kom en annan snubbe och frågade om jag hade 

amfetamin.” [Petra] 

 

Flera personer nämner kyrkan som en viktig plats där de kan komma och få hjälp i sin svåra 

situation. Där beskriver man att man kan få stöd på flera plan, bland annat genom ekonomiska 

bidrag och mat, fika och samtalsstöd. 

 

7.1.1.2. Begriplighet kring hemlöshetens bakgrund och orsaker 

 Det är olika för de olika personerna i vilken mån de upplever begriplighet när det gäller hur de 

hamnat i denna livssituation. Alla intervjupersoner har någon tanke om hur de hamnat i 

hemlöshet, men det förklaras mestadels utifrån de yttre omständigheter de råkat ut för den 

närmsta tiden och inte så mycket utifrån vilken problematik som kan ha bidragit. Flera personer 

lyfter fram separation från livspartner som orsak till att de blivit bostadslösa och därmed hamnat 

i livet som hemlös:  

”Ja, det blev när det tog slut med tjejen där, för då hade jag ingenstans att bo. Och 

så hade jag blivit av med jobbet också så jag hade ju inget. Och sen fick jag ju 

stämpla ett tag då. Men sen, i och med att jag blev av med id-kortet, det vart ju 

stulet, så då kunde man inte sätta upp sig på arbetsförmedlingen heller. Utan 
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identitet så kan du ju inte göra nånting. Du kan inte gå in på en bank, du kan inte 

göra nånting.” [Jonny] 

 

Andra menar att skulden ligger på socialtjänsten då de inte tagit sitt ansvar och varit lyhörda 

för hjälpbehoven: 

”Nu hade jag den där försökslägenheten i tre månader, och sen blev jag arg på 

sociala när de inte hjälpte mig, det här med medicinen som jag trappade ner för 

fort. För jag hade en depression, så jag drog därifrån. Eller jag försökte ta livet av 

mig först, men det misslyckades. Och på det sättet blev jag av med lägenheten för 

de lyssnade inte när jag sa att jag hade hamnat i depression och att jag mådde 

jättedåligt. Varken sociala lyssnade på det, eller de på beroende.” [Petra] 

 

Även i en beskrivning då en person ser uppbrottet från flickvännen som bidragande orsak till 

hemlösheten menade han på att missbruk, depression och sorg efter dödsfall i familjen var den 

bakomliggande orsaken till att han förlorade lägenheten då det psykiska måendet innebar att 

han inte orkade kämpa för sina rättigheter: 

” Enligt rätten och juridiken så skulle jag kunna vara kvar i lägenheten ett halvår 

till med förlängt kontrakt för att kunna hitta någonting annat. Men eftersom jag var 

så djupt nere i missbruket och djupt nere i min depression kunde jag inte tänka 

klart, jag tog tag i kontraktet och rev sönder det och tog mina kläder och flyttade 

därifrån. Så det är klart att det har påverkat ens psyke, drogerna. Om jag inte hade 

använt drogerna eller varit i en djup depression och i djup sorg då hade jag kanske 

reagerat annorlunda.” [Emre] 

 

Vidare resonerar intervjupersonerna kring begriplighet utifrån hur de kan hitta sin roll i 

samhällslivet och vara delaktiga i det samhälle de vistas och lever i under de speciella 

omständigheter det innebär när man är hemlös. 

 

7.1.1.3 Begriplighet kring sin roll i samhället 

När intervjupersonerna fick resonera kring i vilken utsträckning de upplever att de kan vara 

delaktiga i samhället gjordes en distinktion mellan ”missbrukarna/de hemlösa” och ”de 

normala”. Det som var återkommande var en känsla av att inte passa in någonstans. Om man 



27 
 

skulle vara en av ”missbrukarna/de hemlösa” var man tvungen att platsa in i den kategorin och 

om fallet var att man tog sig ur det livet och blev en av de ”normala” var man ändå utanför och 

var tvungen att hantera ensamheten: 

”Det känns som, alltså, jag är i mitten. Jag passar inte in bland missbrukarna, de 

här som gör vad som helst, går och snattar och allting. Och jag passar inte med 

normala folk heller. Jag är i mitten och det är ännu jobbigare. Vet du hur det är att 

vara pundare, eller att vara normal. Jag mådde bra av att vara normal. Men jag 

kunde inte ta tag i den här ensamheten och det tog knäcken på mig!”[Petra] 

 

Flera personer uttrycker att de upplever det som skamfyllt att behöva visa att man är hemlös. 

Det är inget man gärna skyltar med eller berättar för människor i onödan. Att sälja Situation 

Stockholm kan innebära en positiv känsla i att tjäna ihop en inkomst, samtidigt som man kan 

uppleva att man blottar sin hemlöshet för människor som ser ner på en och bara går förbi. 

 

Flera menar också att de fått acceptera att bli annorlunda behandlad som hemlös. Att bli 

misstänkliggjord och dömd på grund av hemlösheten. Berit beskriver att det kan vara 

problematiskt att handla i affärer då man som hemlös ofta har packning att släpa på: 

”Ja, folk kan tro att jag har snott och grejer. Att jag har väskan full du vet. Det är 

jättejobbigt. Det känns inte bra att gå in i en affär heller med den. Jag vet att jag 

har rättigheter, men man känner ändå blickarna. Jaja, de får gärna titta igenom.” 

[Berit] 

 

Några av personerna menade att de inte har energi nog att bry sig om att vara en del av samhället 

då de behöver lägga allt fokus på sina basbehov, att få tag på mat för dagen och sovplats för 

natten och på så sätt överleva en dag i taget. Precis som flera tidigare studier visat (Boydell et 

al, 2000, Williams & Stickley, 2011) ger de hemlösa i min studie uttryck för att deras 

självkänsla och identitet blivit negativt påverkad. Det talas om känslan av att vara betydelselös 

och kategoriserad till samhällets bottenskikt, att bli utestängd ur samhället, utan möjlighet att 

leva upp till samhällets krav. Något som Peter beskriver: 

”Den kategorin av människor som jag tillhör, den kategorin är ett eget fack, det är 

längst ner på botten. Det finns ingen som bryr sig om jag lever eller dör. Jag har 

ingenting, så är det bara. Jag kan inte vara delaktig i samhället. Och det är ingen 
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som släpper in mig i samhället så jag kan inte sköta de åtaganden som samhället 

kräver att jag ska göra heller.” [Peter] 

 

Vidare resonerar personerna att man i livet som hemlös har begränsad tillgång till 

samhällsfunktioner, exempelvis när man blir av med legitimation och blir betraktad som 

identitetslös. Informanternas insikt i orsaken till att de hamnade i den livssituation de är i idag 

är kanske olika djup från person till person, men de visar en tydlig medvetenhet kring hur deras 

liv i hemlöshet påverkar deras vardagsliv och roll i samhällslivet. 

 

7.1.2 Hanterbarhet 

För att hantera livets svårigheter menar Antonovsky (2005) att man behöver verktyg i form av 

sociala resurser, vilket kan vara betydelsefulla relationer eller exempelvis en Gudstro. En hög 

nivå av hanterbarhet innebär att man kan reda sig och ta sig vidare vid svåra händelser och 

förhållanden istället för att bli passiv och känna sig som ett offer för livets omständigheter och 

orättvisor. I min undersökning har intervjupersonerna talat om vilka strategier de använder sig 

av för att hantera svåra tider eller situationer i livet, vilka personer de upplever som 

betydelsefulla när de behöver någon att prata med som de litar på och vad som är hjälpsamt när 

de har det svårt.  

 

7.1.2.1 Strategier för att hantera svårigheter 

Det som framkom i intervjuerna var att flera av personerna uttryckte att det svåra och jobbiga 

de kämpade med var att avhålla sig från drogerna och kampen för att bli välmående psykiskt, 

vilket upplevdes som mycket svårt i livet som hemlös då man känner en enorm rastlöshet och 

stress i att vara utelämnad till att vandra runt och vistas på allmänna platser dagligen. Detta blir 

ett moment 22, då personerna även lyfter att alkoholen och drogerna används som strategi, ett 

medel för att lindra sitt dåliga mående och stressen. Peters strategi för att stå ut med sin 

livssituation är att omge sig med människor som håller honom med droger, även om det är 

människor han inte trivs med. Han ser inte detta som hållbart i längden och vet inte hur länge 

han orkar fortsätta så, men i brist på hjälp hittar han inga bättre alternativ: 

”Jag har inget liv. Jag har inte ens någon själslig andlig sinnesro någonstans. 

Dagarna är en kamp, varenda minut, varenda sekund. Vissa gånger får man till och 

med umgås med folk man inte vill umgås med bara för att få tag i nånting och 
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bedöva sig. Och där vet inte jag om jag orkar med livet längre. Jag orkar inte gå 

runt på stan hela dagarna, men jag måste. Det finns ingenstans att ta vägen.” 

[Peter] 

 

Rastlösheten lyfts även som riskfaktor för återfall i missbruk för de som lyckats bli drogfria 

trots livet i hemlöshet. Och då kan välgörande sysselsättning vara en bra strategi, vilket Emre 

beskriver: 

”När man har tråkigt är det livsfarligt för en människa som har missbruksproblem, 

att han kan hamna tillbaka till missbruket igen. Och det jag försöker göra när det 

blir tråkigt är att gå och simma eller gå och träna eller gå och sätta mig nånstans 

på något bibliotek och bara läsa av mig.” [Emre] 

 

Några av personerna uttrycker att missbruket tagit över livet och genomsyrar hela vardagen. 

Det innebär att man förlorar kontrollen över sitt liv och att allt går ut på att införskaffa drogerna, 

vilket kan leda till att man pressas till att utsätta sig för saker man inte vill. I dessa situationer 

talas det även om hur man hanterar situationer när man är på väg att gå över sina egna gränser. 

En strategi är att ta emot den hjälp socialtjänsten erbjuder när man upplever att man håller på 

att tappa kontrollen, vilket Petra beskriver: 

”Ja, vad jag gör på dagarna…knarkar. Tar allt vad jag kan komma över…Vissa 

saker måste jag bara ha. Men jag märker mer och mer att det börjar närma sig att 

man måste sälja sin kropp och det vill inte jag. Där går gränsen för mig så jag 

valde avgiftning nu.” [Petra] 

  

När Petra är nära att gå över sina egna gränser för att få tag på drogerna hanterar hon det således 

genom att ibland tacka ja till avgiftning när socialtjänsten erbjuder det. Flera personer menar 

dock att man behöver ett drogfritt boende och att kunna dra sig undan, samt bryta kontakten 

med kamrater i missbruket för att kunna bli drogfri: 

”Om jag får flytta till ”Boende 1”, då ska jag inte släppa in dem, andra som håller 

på eller ha med dem att göra. Jag vill vara drogfri, men det går inte när man är ute 

och går såhär hela dagarna. Det blir allt mellan himmel och jord. Det blir väl av 

stressen och att man har det tråkigt. [Petra]  
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7.1.2.2 Någon att prata med när livet är svårt 

För att vidare undersöka vilka sociala resurser man har för att hantera saker som händer eller 

svåra tider under livet som hemlös fick intervjupersonerna tala om vem/vilka de litar på och 

kan prata med när livet känns svårt. Samtliga intervjupersoner ger uttryck för att de sociala 

resurserna begränsas när man lever i hemlöshet. Bara en av personerna känner att det inte finns 

någon sådan person kvar att prata med. De betydelsefulla relationerna har brutits som 

konsekvens av missbruket, vilket Peter talar om. Peter upplever att ingen tror på honom längre 

efter att han misskött saker och gjort bort sig vid upprepade tillfällen. Hans familj har tagit 

avstånd från honom på grund av missbruket. Han beskriver situationen och menar att han för 

att hantera detta och bli drogfri ser ett behov av att bearbeta sin sorg: 

” Folk tar för givet att jag bara skiter i allting för att knarka. Men jag är ju över 40 

år gammal, det är klart jag inte vill knarka. Jag vill ha ett normalt liv tillbaka 

liksom. Men jag får ingen möjlighet att jobba med mina känslor. Jag får ingen 

möjlighet att göra ett sorgearbete som jag behöver göra. Det här med förlusten av 

ett barn. Jag hade längtat efter det i flera år liksom, att bli pappa. Det är det här 

som jag stänger ner, de känslorna. Jag har liksom…jag har sex syskon och jag 

pratar inte med någon av dem… de har tagit avstånd, eftersom att jag har knarkat.” 

[Peter] 

 

Även de andra intervjupersonerna talar om att det finns en problematik med relationen till familj 

och andra närstående. Man lyfter problematiken att människor som lever i hemlöshet generellt 

inte har familj och vänner i samma utsträckning att vända sig till, i jämförelse med andra 

människor: 

”Du har kanske en familj att gå till, men människorna som är hemlösa, de har ingen 

familj att gå till, de har inga nära och kära de kan vända sig till på samma sätt som 

människor som har det bra. Det är få, det är inte många man pratar med. Ja, en 

barndomsvän. Som man kan prata om såna här saker med, när det gäller livet.” 

[Emre] 

 

Det handlar inte bara om att människor tar avstånd, utan även att man själv tar avstånd då det 

kan vara svårt och skamfyllt att prata om sitt liv i hemlöshet. Petra talar om att hon bara kan 

anförtro sig åt några utvalda personer: 
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”Ja, min dotter. Mamma var det förut, men det är det inte längre. Nu är det min 

dotter för hon håller käften om man säger så. Och prästen, men inte allt kan jag 

säga till henne för jag skäms så jag förfinar väl lite. Men ändå talar jag om mycket. 

Men med min dotter talar jag om allt.” [Petra] 

 

Eftersom Petra har god kontakt med sin vuxna dotter blir hon en viktig social resurs då Petra 

har förtroende för henne och kan prata om allt. Petra har även berättat att hon tidigare gjort 

suicidförsök och har suicidtankar periodvis. Där blir prästen är en viktig kompletterande social 

resurs, en slags stödperson som alltid finns till förfogande och håller koll på hur hon mår: 

Men jag går ju till prästen där nästan varje dag och fikar och hon kollar hur jag 

mår och så.”[Petra] 

 

Dock begränsas samtalen av att Petra inte vågar visa sina värsta sidor för prästen, sånt som hon 

upplever som alltför skamfyllt. Flera intervjupersoner lyfter präster, diakoner och annan 

personal i kyrkan som betydelsefulla personer att samtala med. Jonny beskriver det såhär: 

”Ja, hon diakonen där i kyrkan är bra att prata med, eller någon av prästerna, eller 

husmor Ibland tycker man allting är helt meningslöst. Varför håller man på och 

kämpar över huvud taget liksom. Men jag tror för det mesta så har jag en ganska 

positiv syn på livet ändå. Det kan ju inte gå mer åt helvete. *Skrattar* Det kan ju 

bara gå uppåt nu. Jag tror ju på mig själv. Sen har jag fått mycket hjälp av kyrkan. 

Där har man ju alltid någon att prata med. Och dom tycker jag är bra för de dömer 

ingen och de hjälper mycket också. Det är ju de som har gett mig kläder och allting. 

Jag får duscha där, mat får jag varje dag också. Kaffe och smörgås bjuder de mig 

på varje dag.” [Jonny] 

 

Jonny som inte har en kristen tro lyfter ändå fram kyrkan som en betydelsefull plats där han 

utöver att få sina basbehov tillgodosedda även får samtal och goda relationer med personalen, 

där han blir bekräftad och omtyckt för den han är. Det tycks betydelsefullt att det alltid finns 

någon där som lyssnar, bryr sig och hjälper. 
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7.1.2.3 En tro som bär genom svåra tider 

För några personer har Gudstron varit en sådan viktig social resurs som enligt Antonovskys 

(2005) teori hjälper människan att hantera det svåra. Den aktiva tron och bönen används som 

ett verktyg för att kunna bearbeta saker och på så sätt nå en vändpunkt och börja må bättre: 

”Det är bättre nu, hela mitt liv var bara smärta förut. Jag ville dö hela tiden. Men 

nu, tack och lov har accepterat att jag måste leva och nu har det bara vänt. Jag tror 

att det är Jesus som har hjälpt mig, för att jag förlät min mamma. Jag jobbade 

aktivt i bön med att förlåta mamma, att släppa bitterhet och harm och att förlåta 

människor. Efter de besluten så har jag börjat må bättre… Och sen får jag skriva 

på Facebook, på Bönehjälpen och sånt där när det blir alldeles för jobbigt, då 

slänger jag in en bön där.” [Berit] 

 

Samtidigt lyfter Berit även vikten av det stöd hon har funnit i andra som delar samma tro. Hon 

menar på att det är främst i bön i gemenskap med andra som det hjälper bäst. Det vill säga tron 

i kombination med goda sociala relationer: 

”Jag får gå i bön och jag får be med andra. För mig, det känns att förbön och bön 

med en annan människa, det är kraftigare än att be själv. Men jag ber själv också. 

Men det känns inte som att det är genomträngande. Man får inte bönesvar på 

samma sätt känns det som, så att be med någon annan och sådär brukar hjälpa 

bäst. Och det är bara att lita på Jesus, för han bär.” [Berit] 

 

För en annan som inte har funnit vänner att dela tron med är det främst tryggheten i relationen 

till Gud och förvissningen om att Han alltid är med som sporrar till att vilja göra något mer av 

livet. Petra upplever att hennes Gudstro särskiljer henne från hennes icketroende vänner i och 

med att hon blir motiverad till livsförändring med hjälp av tron och kontakten med kyrkan: 

”Jag vet att Han är med mig och hjälper mig. Han måste hjälpa mig. Det är en 

trygghet. Så när jag ska lägga mig kan jag lyssna på meditation eller så lyssnar jag 

på bibeln som hjälper mig att sova. Och när jag säger det att jag ska gå till kyrkan 

och träffa prästen och det, då säger de TROR DU PÅ GUD? Ja…HUR KAN DU 

TRO PÅ GUD? Vi sitter i samma båt, men jag vill ju någonting och de vill inte det.” 

[Petra] 
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7.1.3 Meningsfullhet 

Antonovsky (2005) benämner meningsfullhet som en motivationskomponent, vilken beskriver 

innehåll i människans liv som är viktigt, betydelsefullt och engagerar personen känslomässigt. 

Om man upplever en hög grad av meningsfullhet bidrar det till att livet får en känslomässig 

innebörd och ger kraft och motivation till att möta och hantera de krav och problem man stöter 

på i livet. Intervjupersonerna fick berätta vad som var meningsfullt och skänkte glädje i deras 

liv. En person kunde inte komma på något som gav glädje och mening i hans liv: 

”För det första så finns ingen glädje över huvud taget. Jag har liksom ingen 

livsgnista. Och smärtan är det som tar över hela tillvaron.” [Peter] 

 

Flera av informanterna talar om betydelsefulla relationer, till sina barn och personer från kyrkan 

och andra hjälporganisationer som man kan prata med som det som är mest meningsfullt och 

skänker glädje: 

”Ja, min dotter…och att gå till prästen och vara där i kyrkan och Länkarna där. 

Att jag har tagit upp kontakten med honom igen. Vi sitter och pratar och fikar.” 

[Petra] 

 

Men även hoppet och strävan om att få ett bra liv och en bostad, samt Gudstron och att ha goda 

vänner lyfts fram. Att kunna möta det svåra i livet och känna att man kan hantera det skapar en 

meningsfull vardag. Berit uttrycker det såhär: 

”Jag har en hanterbar tillvaro, jag kan se hopp, jag litar på Gud. Han har bara det 

bästa, och jag står på bibeln. Men visst blir jag attackerad, ständigt i stort sett så 

jag måste vara vaken. Och umgås med kristna vänner, annars luras man att lyssna 

på den där onda rösten.” [Berit]  

 

Men, när livet känns meningslöst beskriver Jonny hur det kan vara en hjälp och skapa mening 

när man påminner sig om målet man kämpar mot, en bostad. Och han har inga höga krav, han 

önskar något som fyller hans basbehov: 

”Man tycker liksom att vad är det för mening med det här? Men då tänker jag på 

att jag vill ha nånstans där jag får tak över huvudet så att jag kan börja. I för sig 

kan man ju söka jobb ändå, men jag måste ju ändå ha någonstans att bo. Jag vill 
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ju kunna laga min mat och tvätta mina kläder och sova i en säng. Det räcker med 

ett litet rum, eller ja det behöver ju inte vara några lyxbostäder.” [Jonny] 

Sammanfattningsvis skiljer sig uppfattningen mellan intervjupersonerna om vad som utgör 

meningsfullhet och således ger kraft och motivation till att hantera sin livssituation och dess 

prövningar. Svaren varierar mellan betydelsefulla relationer, Gudstro och drivkraften och 

hoppet om att få en bostad och ordnat liv. 

  

7.2 Socialtjänstens bemötande och insatser 

Jag skiftar nu fokus till frågeställningarna tre och fyra för att förmedla en bild av de intervju-

personernas upplevelser av socialtjänstens bemötande och insatser, samt vilka insatser de 

önskar för att kunna leva ett gott liv. På frågan om socialtjänstens bemötande hade 

intervjupersonerna både positiva och negativa upplevelser. Negativa upplevelser handlar om att 

bli misstrodd och att få avslag på insatser man känner stort behov av, såsom 

missbruksbehandling eller boende. I Berits fall hade handläggaren inte antecknat att hon 

fullföljt sina åtaganden innan han slutade vilket ledde till avslag på härbärges-nätter då 

Socialtjänsten inte ville ta sig tid att kolla upp att hon gjort detta, vilket resulterade att hon fick 

söka hjälp utifrån: 

”Hon sa bara nej, jag kan inte. Hon trodde jag ljög, jag vet inte vad. Jag hade inget 

papper som kunde styrka att jag hade rätt så då fick jag avslag och sen var det tack 

vare diakoniassistenten i kyrkan som hjälpte mig så jag fick komma tillbaka till 

härbärget.” [Berit] 

 

Berit ger uttryck för att handläggaren utifrån sin position väljer att bortse från Berits önskemål 

utifrån uppfattningen om att Berit ljög, trots att så inte var fallet. Berit får således inte sina 

behov tillgodosedda som en konsekvens av maktutövning utifrån det intentionella 

maktperspektivet. Även andra negativa upplevelser man har är kopplade till att handläggaren 

markerar sin maktposition. Petra var missnöjd med bemötandet från sin tidigare handläggare, 

då hon hotade med att Petra skulle bli avstängd från både boende och från socialtjänsten som 

helhet om hon inte gjorde allt som handläggaren sa: 

”Hon tog över och försökte bestämma. Även när hon frågade, såhär, Petra vad 

tycker du och då kunde jag säga att nej det tycker inte jag, men så blev det ändå 

som hon sa! Då var det bara att lyda, eller ja, det blev som att hon hade makten.” 
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[Petra] 

 

Petras berättelse ser jag som ett exempel på en handläggare som sannolikt hade intentionen att 

lyssna in klientens vilja, men när deras åsikter går isär blir det inte så i praktiken. 

 

Det som är kopplat till positivt bemötande för intervjupersonerna handlar till stor del om när 

man blir sedd och lyssnad på, när man känner att handläggaren bryr sig om en, att ens åsikter 

tas i beaktan när det gäller att utforma insatser. Samt att man blir beviljad de insatser man anser 

sig vara i behov av. Petra tycker bra om sin nya handläggare och hon upplever det positivt att 

han intervjuat henne angående vilken hjälp hon önskar: 

” Han lyssnar på mig och man märker att han bryr sig verkligen. Just det här med 

listan, att han ville veta vad jag prioriterar först och vad jag vill och så. Det här 

med bostad och drogfrihet och att få gå behandling och KBT, bra grejer bara.” 

[Petra] 

 

Franzén (2005) menar att maktrelationen mellan klienten och handläggaren är ojämn redan från 

början då klienten är den hjälpsökande och handläggaren har lagen, professionaliteten och 

socialkontoret bakom sig. Inom det relationella maktbegreppet ryms dock ett synsätt på makt 

som något positivt som skapas, ett samspel parterna emellan. I Petras situation kan man se ett 

exempel på hur maktrelationen samspelar dem emellan. Handläggaren vill genom sina frågor 

höra Petras prioriteringar och vad hon vill, det vill säga vad som motiverar henne. Eftersom 

Petra vill få sina behov tillgodosedda måste hon svara till vad handläggaren efterfrågar. Genom 

att hon beter sig som socialsekreteraren vill så får hon också ett bättre bemötande. Petra lyckas 

förmedla sina behov och upplever att handläggaren är lyhörd för dessa.  

Detta kan spegla att lydnad är en resurs i maktspelet. I och med att handläggaren efterfrågar 

och tar emot hennes önskemål upplever hon det som att han lyssnar och bryr sig. Sannolikt 

känner hon även hopp för att han ska tillgodose dessa uttryckta behov. 

 

Andra goda egenskaper som lyfts i det positiva bemötandet är att handläggaren visar förståelse, 

tar sig tid och är närvarande som ett stöd och att man kan lita på att denne håller sina löften och 

finns där som en stödjande funktion i att hålla sig drogfri: 
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” Han är med en varje dag för att hjälpa, stötta och se till att man har det så bra 

när man väntar/…/Han är stabil, han hjälper till och han ser till att man håller sig 

på banan.” [Emre] 

 

Emre känner sig trygg och nöjd med sin handläggare för att han alltid fullföljer det han sagt och 

visar omsorg genom telefonkontakt nästan dagligen för att ge stöd i en fortsatt drogfrihet. 

 

7.2.1 Vikten av att bli sedd och lyssnad på 

Flera intervjupersoner talade om att de önskade att socialtjänsten skulle lyssna in deras 

individuella behov, att de behöver bli betrodda och få nya chanser. Peter som har misslyckats 

flera gånger med drogfriheten menar att Socialtjänsten inte förstår honom när han talar om 

behandling utifrån tolvstegsmetoden, att de inte kan hantera hans behov och att de därför drar 

sig undan när han ber om hjälp: 

”På socialtjänsten så tror de att bara för att man misslyckats med en eller två 

behandlingar så, då är man omotiverad. Det handlar inte om det. Jag har träffat så 

mycket människor i den här världen som skulle kunna ha ett bra liv om någon bara 

hade trott på dem och hjälpt till på ett annat sätt. Man måste lyssna på folk. Man 

kan inte bara köra ett koncept och tro att det ska duga till alla.” [Peter] 

 

Peter menar utifrån sina erfarenheter att när klienter misslyckas med drogfriheten behöver 

handläggaren anpassa behandlingsplanen genom att lyssna in klientens behov och önskemål 

istället för att anta att klienten är omotiverad till förändring. Det upplevs av flera som svårt att 

göra sin röst hörd och vissa upplever att det underlättar när de tar hjälp utifrån för att kunna 

kommunicera med socialtjänsten:  

”Då, när jag har med mig, som jag har ombud från ”Verksamhet 1”. När hon är 

med mig, då blir det andra bullar, men att jag hela tiden ska behöva ha ett vittne 

med mig för att de ska skärpa till sig och vara normala så att säga. Det går inte att 

vara ensam!” [Berit] 

 

Utifrån Franzéns (2005) relationella maktperspektiv kan ombudet tolkas till att vara en 

resurs som kan användas för att motverka den ojämna maktrelationen i samspelet mellan 

socialsekreteraren och den hjälpsökande. 
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7.2.2 Skillnader i bemötande mot olika klienter 

Utifrån vad informanterna förmedlar har jag i min undersökning sett tendenser till att den 

ojämna maktrelationen tar sig uttryck genom att socialtjänsten i vissa fall kan utgå från 

subjektiva tolkningar av vilka klienter som bör prioriteras, samt att klienter behandlas olika bra, 

beroende på vilken problematik de har, vilken sorts missbruk. Petra upplevde att 

injektionsmissbrukare blev sämre bemötta och nedvärderades av handläggare till skillnad mot 

hur hon själv blev bemött: 

”Men eftersom jag inte håller på med det, då får jag lite bättre service om man 

säger så. Jag har haft vänner som har gjort det och haft samma soc och även fast 

de har haft samma frågor och samma ärenden så går jag före då. Ja men det är 

verkligen skillnad.” [Petra] 

 

Men andra ser logik i att man blir bemött utifrån sin problematik och hur man beter sig utifrån 

vilket dagsskick man är i när man kommer till möte med socialtjänsten. Emre resonerar: 

”Utan det går ju som ett rim, du blir ju bemött så som du kommer in dit. Kommer 

du dit med kärlek och du har ingenting att dölja, du går inte på droger, du är inte 

nerknarkad, du är inte full eller du är inte påverkad av nånting när du träffar din 

handläggare på socialtjänsten, då blir du bemött på ett annat sätt.” [Emre] 

 

Emres resonemang överensstämmer med hur det relationella maktspelet fungerar, att man 

får ur en maktsynvinkel får ett bättre bemötande om man visar sig samarbetsvillig och på 

annat sätt möter upp till de förväntningar handläggaren har på hur en motiverad klient 

skall vara och bete sig. 

 

7.2.3 Skillnader beroende på kommun 

Det framkommer från flera personer under intervjuerna att det även skiljer vilken hjälp man 

kan få, beroende på vilken kommun man tillhör. Det upplevs som orättvist och något som borde 

förändras, Petra menar att det inte finns något logiskt resonemang från Socialtjänsten varför det 

är så:  

”Men jag tycker alla socialkontor ska jobba lika, men det är inte så. Kommun 1 gör 

på sitt sätt och då kan jag säga att Kommun 2 gjorde ju sådär. Ja, men så gör inte 
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vi säger de bara då. Nej, men det gick bra där och det har alltid gått bra. Men nej, 

och man får aldrig något svar varför.” [Petra] 

 

Vidare ger Petra exempel på hur Socialtjänsten i hennes fall agerat olika i de två olika 

kommuner hon tillhört: 

”Jag fick ingenting i ”Kommun 1”, men nu i ”Kommun 2” får jag tak över huvudet. 

Här får jag ju tak över huvudet och mat. Men, jag har ju lite pension, då får man 

inga matpengar. Tak över huvudet är det jag får och inget annat. Jag får inga 

pengar och ingenting. Men rekvisition till medicin det fick jag för den var så dyr 

och det hade jag aldrig fått i Kommun 1.” [Petra] 

 

Utifrån Franzéns resonemang är makten något som skapas i relationen, vilket betyder att den är 

föränderlig och inte statisk. Dock har man alltid strukturen att utgå ifrån. Den strukturella 

makten skapas utifrån Socialtjänstlagen som bildar ett ramverk som socialtjänsthandläggaren 

har att utgå ifrån. Då det är en ramlag kan man på olika Socialtjänstkontor välja att tolka lagen 

olika utifrån exempelvis vilka ekonomiska resurser man har att bevilja bistånd i den kommunen, 

vilket Petras citat blir ett exempel på. 

 

7.2.4 Att bli avvisad/nekad hjälp 

Något som var återkommande under intervjuerna var att det talades mycket om att man känner 

sig avvisad av socialtjänsten när man söker hjälp: 

”Men soc, de säger att de inte, de har inga bostäder säger de. Och jag har inte fått 

någon hjälp. Eller jo jag fick ett SL-kort på 400 och handla mat för 300 spänn, men 

det var i våras. Sen har jag inte fått någonting. Nej, jag har inte bott många nätter 

på härbärget. De säger att de inte har något att erbjuda.” [Jonny] 

 

Frustrationen är stor för de som blir nekade behandling eller boende utan att ha fått någon 

motivering till varför: 

”Men det är som nu, jag fick sova på toaletten två veckor även fast jag varit drogfri 

och allting. Soc betalade inte, det var bara jidder, ett tag där.” [Berit] 
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”De vill inte ens träffa mig så jag har ingen relation till dem. De har visat det klart 

och tydligt. Jag har till och med fått poliseskort därifrån. Det är kraftigt tjänstefel 

och jag stör mig så in i helvete. När man inte ens kan få, när man har bett om att 

få en riktig behandling på frivillig basis.” [Peter] 

 

Det som Berit, Jonny och Peter uttrycker är en frustration över att ha blivit 

avvisade/nekade hjälp då det inte ser någon logik i varför.  

 

7.2.5 Långsamma/svårtillgängliga 

Resultatet i min studie pekar på upplevelsen att det som hemlös är svårt att nå socialtjänsten 

och att de är långsamma. Flera personer talar om att det går långsamt och att de inte verkar göra 

någonting. Man måste ha tålamod. När man väl får hjälp kan det ha gått väldigt lång tid. Något 

som framkommit i tidigare studier (Löfstrand och Sahlin, 2001) är hemlösas upplevelse av att 

stå i underläge gentemot socialtjänsten då handläggaren sätter krav, regler och villkor för 

boende och andra insatser samtidigt som denne utan konsekvenser kan bryta överenskommelser 

eller avvika från bokade möten, vilket Petras berättelse ger exempel på i min studie: 

”Hon hjälpte mig att skaffa leg. För jag hade inget gammalt leg och inget som 

bevisade att jag var jag. Ingen annan kunde följa med mig. /…/Det behövde vara 

någon myndighet eller någon som känt en under ett visst antal år. Men det tog ett 

halvår innan det blev gjort. Innan hon följde med mig. Vi skulle mötas. Jag var där 

tre gånger och hon kom en gång.” [Petra] 

 

Vidare kan man som hemlös ha svårt att passa telefontider då man inte alltid har tillgång till en 

telefon att ringa ifrån. Jonny beskriver hur det kan gå till när man försöker nå socialtjänsten: 

”Jag kan sitta där och vänta där en halv dag och sen är det fullt med folk. Det kan 

vara tre nummer före och det kan ta, ja, fem timmar kan man få sitta och vänta. 

Och många gånger man vart där sitter det en lapp på dörren, idag stängde vi två 

timmar tidigare. det är så svårt att få ta i dem, man ringer och ringer man de svarar 

aldrig! Jag måste ta tag i det snart. Det händer ju ingenting tycker jag.” [Jonny] 

Petra och Jonnys upplevelser blir en bild av att klienten står i underläge redan från första 

början eftersom de är hjälpsökande. För att få sin vilja igenom måste de fortsätta bruka 
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sina resurser för att uppnå ett gott samspel för att Socialtjänsten skall vilja tillgodose deras 

behov. 

 

7.2.6 Att leva upp till socialtjänstens krav och förväntningar 

Utifrån sina erfarenheter kring att ta sig ur hemlöshet lyfter informanterna i Arnsviks (2012) 

studie att hjälpande faktorer är bland annat att få nya chanser när man misslyckas, att få vara 

delaktig i sin planering och få bli drogfri i sin egen takt. Faktorer som lyfts fram som hindrande 

är när regler och krav från socialtjänsten blir för svårhanterliga. I min studie ser jag att någonting 

som hemlösa får kämpa med är att leva upp till socialtjänstens krav och förväntningar. Det som 

kopplas till krav för att få försörjningsstöd är att man ska lämna in mycket olika papper och 

blanketter och intyg att man söker arbete, vilket för några känns alltför svårhanterligt, medan 

andra ser det som fullt rimliga krav. När det gäller att få boende kopplas det ofta till krav på 

drogfrihet, vilket för vissa upplevs vara omöjligt att leva upp till: 

”Ja, de väljer ju att placera mig på såna ställen där man ska vara drogfri. Det 

fungerar inte när man håller på med droger! När de vet att man håller på med 

droger och så säger de att här får du ett boende, men du får inte hålla på med 

droger…Nähe, men hur ska jag sluta med det då? Det går ju inte! Det blir bara en 

ond cirkel av allting. Då får jag ju ingen bostad! De testar en ju och tar pissprov 

och då åker man ut.” [Petra] 

 

Hemlösa menar enligt Löfstrand och Sahlin (2011) i deras studie att allt för höga krav, regler 

och kontrollnivå för att få hjälpinsatser leder till misslyckanden och missnöjda klienter som 

bryter kontakten med socialtjänsten. För att få komma till ett behandlingshem kan det finnas 

krav på att man ska klara av att hålla sig drogfri en period på egen hand för att visa att man är 

motiverad och bli beviljad behandlingen, minst tre månader enligt Emre, vilket han menar inte 

alla kan lyckas med: 

”Alla är inte likadana, vissa klarar av det, men alla klarar inte av det. Men det är 

socialtjänstens policy, att människan måste klara av de sakerna på egen hand för 

att kunna komma dit. För det är du som gör jobbet i slutändan, det är ingen annan 

som gör det åt dig. Så om du inte kan sluta på egen hand, då kommer du att vara 

kvar där du är. Som missbrukare.” [Emre] 
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De hemlösa i min studie ser att man kan bruka olika strategier för att uppnå sina mål för 

att få exempelvis boende och behandling.  De upplever dock att de måste vara beredda 

att avstå från bland annat umgänge, droger och annat för att kunna påverka socialtjänsten 

till att bistå med insatser som de är i behov av. 

 

7.2.7 Möjligheten att få de insatser man önskar 

Jag tänker liksom Löfstrand och Sahlin (2011) resonerar i sin studie att informanternas negativa 

upplevelser av Socialtjänsten delvis beror på att de fortfarande lever i hemlöshet och att deras 

generella missnöje över att Socialtjänstens insatser hittills inte inneburit tillräcklig hjälp för att 

lyckas bryta hemlösheten. Jag ser likt dem tendenser till att upplevelserna av Socialtjänstens 

bemötande även hos intervjupersonerna i min studie är påverkade av om de fått bifall eller 

avslag i sökta insatser. En insats som alla i min studie sökt bistånd för är tak över huvudet. Det 

är således en naturlig följd att de som fått ett boende beviljat som de är nöjda med uttrycker sig 

positivt om Socialtjänsten vilket Emre gör: 

”Istället för att vara hemlös och att vara ute 24/7 på dagarna är att jag har ju fått 

ett boende och en säng med frukost och middag, det är ju det största. Och speciellt 

nu när det är såhär kallt liksom. Så det jag har fått från socialtjänsten är ju ganska 

viktiga saker.” [Emre] 

 

På frågan om hur man vill att framtiden ska se ut och vilka insatser man är i behov av för att nå 

dit är det flera personer som talar om att de önskar att hålla sig drogfria och att få leva ett 

vanligt/normalt liv med fungerande relationer. Men vad innebär ett normalt liv och hur ser 

vägen dit ut? Emre uttrycker det såhär: 

”Att komma till en behandlingsplats så fort som möjligt, där jag kan koppla av, ta 

ett djupt andetag och känna att jag ligger i en säng där jag inte behöver springa ut 

på dagarna varje dag och ha tretton timmar jag behöver döda. Jag vill kunna ha 

ett jobb att gå till nio till fyra och jag vill ta tillbaka kontakten med min dotter, ha 

ett vanligt normalt liv med tak över huvudet och jobb att gå till på dagarna, kunna 

resa utomlands en till två gånger per år och ha mat på bordet. Det är inte mer än 

så.” [Emre] 
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I min studie uttrycks att vägen till att bli drogfri är svår. Tidigare forskning (Arnsvik, 2012) 

vittnar om hemlösas upplevelser av att socialtjänsten inte anpassar insatser till behoven hos en 

hemlös missbrukare. Peter som vill komma bort från livet i missbruk ger uttryck för detta i sin 

berättelse. Hans önskan är att få komma på en behandling där han har en dörr han kan stänga 

om sig. Socialtjänsten erbjuder istället substitutionsbehandling vilket inte överensstämmer med 

hans framtidsvision: 

”Nej, men vi kan erbjuda dig metadon, så du kan börja programmet igen säger 

soc./…/Staten kan stå för den känslomässiga avstängningen, det är ju att ge upp 

liksom. Det är vad de erbjuder mig för behandlingsform. Och det funkar liksom inte 

med det liv jag vill leva egentligen. Det handlar om total nolltolerans när det gäller 

allt.” [Peter] 

 

Peter är besviken för att han upplever att han blir nekad behandling för sitt missbruk och sina 

känslomässiga problem. Han menar att socialtjänstens lösning istället innebär att döva och 

stänga av sina känslor med metadon vilket han betraktar som en drog. Detta är därför 

kontraproduktivt eftersom han känner sig tvingad att ge upp sin ambition om att bli drogfri.  

 

I likhet med tidigare forskning (Beijer, Halldin & Feltsen, 2001) är det boende som har högsta 

prioritet gällande önskade insatser för personerna i min studie. Alla informanter skulle vilja ha 

hjälp med boende i någon form. Några vill ha hjälp att få en egen lägenhet och några känner 

behov av att först bli placerade på behandlingshem för att kunna bli drogfria. Fyra av de fem 

intervjupersonerna uttrycker att de behöver hjälp med insatser för att bli drogfria eller hålla sig 

drogfria. Därefter finns en längtan hos alla att få ett jobb eller någon form av sysselsättning. 

Tre personer i min studie menar att om de tar sig ur hemlöshet och missbruk vill de använda 

sina erfarenheter till att arbeta med att hjälpa andra. 
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8. Analys och slutsats 
De hemlösa i min studie uttrycker att de har en svår livssituation, livet i hemlöshet har inneburit 

påfrestningar både psykiskt och fysiskt. Det är en stressfull situation att inte alltid veta var man 

ska ta vägen för natten eller vad man ska göra på dagarna. För flera personer tar missbruket 

över och genomsyrar hela vardagen. Sover man ute utsätts man för risken att bli misshandlad 

och rånad. Sjukhusvistelser hör också till vardagen. Enligt Beijer (2007) löper man åtta gånger 

högre risk som hemlös att hamna på sjukhus jämfört med andra människor. 

 

Jag har därför i denna studie ställt mig frågan hur de hemlösa kan hantera en sådan tillvaro och 

finns det förutsättningar för dem att leva ett hälsofrämjande liv? Resultatet har tolkats utifrån 

Antonovskys (2005) teori om KASAM, samt utifrån det relationella maktbegreppet (Franzén, 

2005). 

 

Antonovsky (2005) talar om begreppet hanterbarhet, vilket utgår ifrån att man har tillgång till 

sociala resurser. Tidigare forskning (Boydell et al, 2000) har visat att hemlösa ofta har ett svagt 

socialt nätverk, vilket min studie bekräftar. För samtliga informanter har livet i hemlöshet 

inneburit skadade eller brutna relationer till familj och vänner. De har dock sökt sig till andra 

sociala resurser, och det har sett olika ut för de olika personerna hur dessa sociala resurser ser 

ut. För en person var hans handläggare på Socialtjänsten den mest betydelsefulla resursen, ett 

stöd som fanns där som en trygg omsorgsfull person som han alltid kunde prata med. För andra 

blev kyrkan en viktig plats där man skapade värdefulla relationer till diakonen, prästen eller 

annan personal, där det finns utrymme att få vara den man är och få tillgodose både materiella 

och sociala behov. Flera talar också om sin tro på Gud, vilket har betydelse både för 

hanterbarheten och meningsfullheten. Tron kunde i deras fall skapa trygghet och mening i deras 

vardag och bönen upplevdes som ett verktyg för att kunna hantera svårigheter. 

 

Antonovsky (2005) menar att för att få en känsla av sammanhang behöver man uppnå 

begriplighet, att ha perspektiv på sin livssituation genom att förstå hur man hamnat där. Empirin 

visar att de hemlösa har en god begriplighet och insikt i hur livssituationen och deras delaktighet 

i samhället påverkas av livet i hemlöshet. De ser vilka begränsningar och utmaningar livet i 

hemlöshet ställer dem inför och svårigheten att försöka vara delaktig i ett samhälle där man 

delvis känner sig utstött och inte kan delta på samma villkor som andra.  När det kommer till 

att se bakgrunden och orsakerna som lett dem till den livssituation de är idag är det dock många 

av informanterna som förklarar sin hemlöshet utifrån faktorer som ligger utanför de själva. Flera 
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av informanterna berättar till exempel att hemlösheten beror på uppbrottet från en partner. Ingen 

av respondenterna menar att missbruket är den främsta orsaken till att de hamnat i hemlöshet, 

en person ser dock missbruket som en bidragande orsak. Några tar upp missbruket som en 

anledning till att hemlösheten inte går att bryta, då missbruket för flera av informanterna 

genomsyrar hela vardagen.  

 

Något som också kännetecknar en stark känsla av sammanhang enligt Antonovsky (2005) är att 

man kan ha en flexibilitet för vad som platsar inom ramen att vara meningsfullt i ens liv. När 

man inte längre har ett arbete att gå till måste man omvärdera och finna alternativa vägar till 

meningsfullhet. Mina intervjupersoner nämner att de hanterar sin livssituation med att skapa 

mening i sin vardag genom att finna sysselsättning som känns betydelsefull i deras liv. Några 

har funnit det meningsfullt att tillbringa sin tid i kyrkan. Samtidigt är de inte helt tillfreds med 

sin sysselsättning då det är en av de saker av hög prioritet, utöver boende som de önskar hjälp 

med från Socialtjänsten. Alla intervjupersoner talar om att de vill börja jobba. Här ser jag att 

man som Socialtjänsthandläggare kan ha en viktig roll i att stärka hemlösas känsla av 

sammanhang genom att vägleda dem i att finna en vardaglig sysselsättning som känns 

meningsfull. Denna längtan efter sysselsättning som finns hos hemlösa kan användas för att 

hjälpa personen att hitta sin plats i samhället genom arbetsträning eller praktik. 

 

Utifrån att man som klient kommer som hjälpsökande till socialtjänsten finns en inbyggd 

maktobalans redan från början. Enligt Franzén (2005) består maktrelationen av ett samspel 

mellan klient och handläggare. Personerna i min studie talade mycket om att de vill bli lyssnade 

till utifrån sina personliga egenskaper och individuella behov. Man kan tolka det som att det är 

viktigt att relationen och samspelet mellan socialarbetare och klient är välfungerande för  att 

utjämna maktbalansen dem emellan. Socialtjänsthandläggaren har en betydelsefull roll kring 

att utgöra stöd och vägledning för den hemlöse klienten. Kanske är det så att man som 

socialtjänsthandläggare har gett upp hoppet om en klient som återkommande misslyckas att 

sköta sina åtaganden. Men istället för att stämpla denne som ett hopplöst fall kan man se 

personen utifrån dennes begränsningar och förutsättningar att delta i samhällslivet. Möjligen 

kan det vara så att personen behöver behandling innan denne är redo att ta sin prats i 

samhällslivet. Eller är det exempelvis en person med en neuropsykiatrisk diagnos som uttrycker 

svårigheter att anpassa sig till den hårda struktur och långa arbetsdagar som många arbeten 

kräver kan man söka specialanpassade arbetsplatser som är anpassade för sådana behov. För att 

den vardagliga sysselsättningen ska kännas meningsfull är det viktigt att lyssna in vilka 
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intressen och talanger personen har, dessa kan även bli en styrka i att klara av arbetet och på så 

sätt komma in i samhället. Vidare har även den hjälpsökande klienten en möjlighet att utöva 

makt. Genom att använda sig av ”lydnad” som resurs och svara till vad handläggaren efterfrågar 

av honom kan denne få ett bättre bemötande och utökar möjligheterna att få sina behov 

tillgodosedda i form av önskade insatser. En intervjuperson uppskattade att hon blev intervjuad 

av sin handläggare kring vilka intressen hon hade, detta kan vara ett möjligt arbetssätt för att 

utforma insatser som passar klientens behov, då det tycks öppna upp för ett välfungerande 

samspel och en jämn maktbalans mellan klient och handläggare. 

 

Sammanfattningsvis bekräftar min studie den tidigare bilden av att hemlösa upplever en stor 

utsatthet i sin tillvaro och till viss del känner sig utstötta ur samhället. De har mestadels negativa 

erfarenheter av Socialtjänstens bemötande och insatser, men även en del positiva. Möjligheten 

att få tak över huvudet och andra önskade insatser beror på person och kommun enligt 

intervjupersonerna. Min slutsats är dock att hemlösa trots sin svåra livssituation som ofta är 

präglad av psykisk ohälsa, missbruk och ett svagt socialt nätverk har förutsättningar att leva ett 

hälsofrämjande liv om de: 

 

1. Har tillgång till alternativa sociala resurser i form av betydelsefulla relationer eller en 

tro på Gud.  

2. Får en meningsfull tillvaro genom att ha en trygg och trivsam plats att vistas på och en 

sysselsättning som känns meningsfull och möjliggör delaktighet i samhället, samt får 

hjälp till drogfrihet och att bygga upp betydelsefulla relationer som gått förlorade. 

3. Får hjälp i samtal eller behandling med att förstå och bearbeta hur de hamnat i sin svåra 

situation, för att skapa begriplighet. 

 

I detta kan Socialtjänsten, men även kyrkan och frivilligorganisationer ha en viktig roll som 

stöd och vägledning på vägen mot ett hälsofrämjande liv. Insatser som de hemlösa ser behov 

av från Socialtjänsten är: Hjälp till boende, sysselsättning, drogfrihet och stöd i form av goda 

relationer och samtal. Informanterna önskar även att Socialtjänsten kunde ta sig mer tid att bry 

sig om och finnas där, sätta in insatser snabbare och se mer till varje individs individuella behov 

när insatserna utformas. I detta ser jag en utmaning för hur det sociala arbetet bedrivs, utifrån 

den bild Meuwisse et al (2016) talar om, att Socialtjänstens arbete på senare tid effektiviserats 

allt mer. Det tycks i dagsläget vara svårt för socialarbetare att finna utrymme att arbeta på ett 

sådant sätt på grund av resursbrist. 
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9. Slutdiskussion och implikationer för framtida forskning 

Resultaten av min studie skulle kunna användas för att bidra till att professionella inom socialt 

arbete ska få en djupare förståelse för hur hemlösas livssituation kan se ut, vilka möjligheter 

och begränsningar de kan ha när det kommer till att uppfylla de krav som ställs på dem, samt 

hur man kan finna det som är positivt och hälsofrämjande i hemlösas liv och arbeta för att 

förstärka detta. Känslan av sammanhang kan mätas utifrån en särskild poängskala som 

Antonovsky upprättat. Då min metod inte innefattat att använda mig av ett sådant frågeformulär 

kan jag inte uttala mig om i vilken grad hemlösa upplever KASAM utifrån någon särskild 

poängskala då jag inte utgått från KASAM:s frågeformulär i utformandet av intervjuguiden. 

Jag har således inte haft för avsikt att kvantifiera känslan av sammanhang då detta inte varit 

min ambition. Min ambition har istället varit att ge röst åt fem hemlösa och deras uppfattning 

med förhoppningen att resultaten av studien kan leda till nya insikter kring hur hemlösa kan få 

förutsättningar att leva ett hälsofrämjande liv. Min förhoppning är även att studien kan verka 

inspirerande för socialarbetare i arbetet med hemlösa och på så vis kan vara till gagn för 

hemlösa som grupp och vara en del i att förbättra deras villkor. 

 

För att få en bredare kunskap kring hemlösas situation skulle man dock behöva komplettera den 

forskning som finns idag med fler longitudinella studier, där man följer en större grupp hemlösa 

över en längre tid. Då kan man undersöka hur livet i hemlöshet på längre sikt påverkar 

individens identitet, delaktighet i samhället och förutsättningar att leva ett hälsofrämjande liv. 

Vidare kan man utifrån de som tar sig ur hemlösheten utvinna kunskap om vilka faktorer som 

varit hjälpande i processen mot det nya livet. En djupare förståelse för socialtjänstens arbetssätt 

med hemlösa skulle utvinnas genom att intervjua socialtjänsthandläggare och få deras 

perspektiv kring bemötande, insatser och krav, samt vilka resurser som finns för att hjälpa 

hemlösa. Detta är möjliga uppslag för framtida forskning. 
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11. Bilaga 1 Intervjuguide 
Inledning: 

-Inleda kort med en upprepning av studiens syfte och anteckna kön och ålder 

Kan du berätta lite om dig själv, vem du är? 

 

Livssituation 

Hur länge har du varit hemlös eller utan bostad? 

Berätta om hur ditt liv ser ut idag: 

Vad brukar du göra på dagarna? 

Känner du att din situation som hemlös påverkar din delaktighet i samhällslivet, blir du 

begränsad på något sätt p.g.a din livssituation? 

Påverkar hemlösheten och det livet du lever hur folk ser på dig? I så fall, hur? 

Hur blir du bemött av omgivningen? 

Vad beror din situation på? Hur hamnade du i det här livet? 

Hur hanterar du när livet blir svårt? Vilka strategier använder du för att hantera svårigheter? 

Om det blir tufft i livet och du behöver någon att prata med, har du någon person du kan 

anförtro dig åt som du litar på? 

Känsloliv 

Hur ofta finns det inslag av glädje och meningsfullhet i ditt liv? 

och hur ofta finns det inslag av smärta, olust och tristess? 

Hur skulle du beskriva din självkänsla? 

Händer det att du har svårt att kontrollera dina känslor eller att du känner känslor du inte vill 

känna? 

 

Socialtjänstens bemötande 

Beskriv hur din kontakt med socialtjänsten ser ut: 

Vad känner du för din/dina socialsekreterare, hur ser din relation till den/dem ut? 

Vad tycker du om socialtjänstens bemötande mot dig? 

I vilken utsträckning känner du att du blir lyssnad till och kan göra din röst hörd i kontakt med 

socialtjänsten? 
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Krav för boende 

Får du alltid beviljat boende eller tak över huvudet när du söker hjälp för det hos 

socialtjänsten? 

Finns det några krav för att du ska få boende, hur ser de ut? 

Hur tycker du att det fungerar, är kraven rimliga för dig? 

Vad händer om du inte lever upp till socialtjänstens krav? 

 

Insatser 

Vad har du fått och vad får du för hjälp eller insatser genom socialtjänsten? 

Vad tycker du om insatserna? 

 

Makt 

Känner du att du blir rättvist behandlad? 

Vilka möjligheter har du att påverka insatser och beslut? 

Känner du att hjälpen/insatserna utformas utifrån behov som du uttryckt eller utifrån 

socialtjänstens bedömningar och vilka resurser de har? 

Upplever du någon form av kontroll från socialtjänsten? 

 

Framtidsutsikter 

Vad har du för tankar och målsättningar inför framtiden? 

Hur vill du att ditt liv ska se ut i framtiden? 

Vilket behov av hjälp, insatser eller stöd från socialtjänsten har du för att kunna nå dina mål? 

Finns det något socialtjänsten behöver göra annorlunda för att bättre kunna hjälpa dig? 

Är det något mer du vill tillägga? 
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12. Bilaga 2 Informations/Samtyckesbrev 
 

Hej, jag är en student som studerar termin 6 på socionomprogrammet på Stockholms 

universitet, Socialhögskolan. Just nu skriver jag min C-uppsats. Den handlar om hemlösas 

livssituation och upplevelser av socialtjänsten. Syftet med min studie är att undersöka bland 

annat hur vardagen ser ut för hemlösa i Stockholm, vilka krav socialtjänsten ställer för att 

bevilja tak över huvudet, samt hur upplevelser av bemötande och insatser från socialtjänsten 

ser ut. 

För att uppnå syftet söker jag nu sex personer utan bostad som jag vill intervjua och du är en 

av de tillfrågade. Intervjuerna kommer vara helt anonyma. Deltagandet är frivilligt och du kan 

välja att avbryta ditt medverkande när som helst om du vill det. Du kan också välja att inte 

svara på frågor som känns obekväma. Beräknad intervjutid är ca 60 minuter. Jag kommer att 

utgå från en intervjuguide med teman och frågor, men jag vill ge dig möjlighet att fritt 

reflektera kring allt. Jag skulle vilja anteckna och spela in intervjun för att sedan transkribera 

den (skriva ner allt som sägs ordagrant). 

Det är bara jag och eventuellt min handledare som kommer ha tillgång till ljudinspelningen. 

När uppsatsen är godkänd kommer inspelningen raderas. Materialet kommer anonymiseras 

och kommer därför inte kunna kopplas till dig som person. Den färdiga uppsatsen kommer 

sedan att bli offentlig och du kommer få möjlighet att läsa den innan jag lämnar in den om du 

vill. 

Om du kan tänka dig att medverka vore detta till stor hjälp. 

Tack på förhand, 

Med vänlig hälsning, 

Nathalie Edin 

 

 

Kontakt: ********@gmail.com eller ********** 

 

 

 

mailto:********@gmail.com

