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Abstract 

This study aims to find out how the way out of homelessness can look and be experienced and 

in what way persons with experience of being homeless might think about our society´s 

different solutions to this problem. The study is based on five half-structured qualitative 

interviews with persons who have experience of being homeless. The theoretical perspectives 

used to analyze the empirism are “Stages of Change” and “The Process of Role Exit”, both 

dealing with changing processes. Our results show that the way out of homelessness can be 

long and very hard to achieve, and the change in housing situation can be either a process 

towards a more and more stable housing or through an opportunity that suddenly appears. 

Another result shows that people with the experience of being homeless can be negative to the 

solutions offered by our society but be positive to the idea of Housing First. One conclusion is 

that a housing of your own can mean more for the individual than just somewhere to sleep. To 

have a housing of your own can lead to personal development such as trying to get rid of 

one´s addiction or get better relations with one´s family. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

I Sverige är rätten till bostad fastställd i grundlagen: ”Det skall särskilt åligga det allmänna att 

trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och 

trygghet” (Regeringsformen 1 kap. 2 §). Det är kommunerna som har det grundläggande 

ansvaret för bostadsförsörjningen (Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, 

2000:1383). 

 

Att konkret tillhandahålla boende till alla som inte har en bostad är dock ingen skyldighet för 

kommunen utan snarare en målsättning (SOU, 2001). Det är endast tre grupper som vid behov 

har lagstadgad rätt till detta: äldre, funktionshindrade samt asylsökande. Övriga grupper har 

inte denna rättighet (SOU, 2007).  

 

I Sverige har Socialstyrelsen haft flera regeringsuppdrag med syfte att motverka hemlöshet. 

Uppdragen har bland annat inbegripit återkommande kartläggningar av hemlöshetens 

omfattning och karaktär. I den senaste kartläggningen, år 2005, var antalet hemlösa minst 

17 800 personer. I dagligt tal används ofta begreppet hemlös om personer som sover ute (s.k. 

uteliggare) eller på härbärgen, men eftersom Socialstyrelsen använder en vidare definition av 

begreppet (se 1.4 Begreppsförklaring) utgör denna grupp 20 procent av alla hemlösa, dvs. 

3 600 personer (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Eftersom så pass många personer i Sverige lever i hemlöshet idag kan detta ses som ett socialt 

problem enligt Nationalencyklopedins definition (se 1.4 Begreppsförklaring). Inom 

hemlöshetsforskningen finns dock områden som är relativt outforskade. Exempelvis finns det 

väldigt lite forskning om hur många hemlösa som kommer ut ur hemlösheten eller vilka 

metoder som är mest framgångsrika (Beijer, 2007). Enligt Andersson och Swärd (2008) beror 

detta på att forskningen av olika orsaker har följt politikens och myndigheters intressen och 

problem. Det har resulterat i att forskningen inte ger en helhetsbild av hemlöshet utan att den 

fokuseras kring vissa frågor (Andersson & Swärd, 2008). En konsekvens av detta är att 

samhällets åtgärder blir ineffektiva då människor kan vara hemlösa år efter år trots kostsamma 
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insatser (Beijer, 2007). Det kan därmed vara intressant att undersöka vilka omständigheter 

personer som har erfarenhet av att vara hemlösa upplever har haft betydelse under deras väg 

ut ur hemlösheten. Därför fokuserar denna studie på vad som enligt personer med erfarenhet 

av att vara hemlösa anser var viktigt och faktiskt fungerade under denna livsförändrande 

process.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

1.2.1 Syfte 

Denna studie syftar till att ta reda på hur vägen ut ur hemlöshet kan se ut och upplevas samt 

hur personer med erfarenhet av att vara hemlösa kan se på samhällets lösningar kring 

hemlöshet.  

  

1.2.2 Frågeställningar 

- Hur kan vägen ut ur hemlöshet se ut? 

- Hur kan vägen ut ur hemlöshet upplevas? 

- Hur kan personer med erfarenhet av att vara hemlösa se på samhällets lösningar kring 

hemlöshet? 

 

1.3 Avgränsningar 

Med samhällets lösningar syftar vi i denna studie på socialtjänstens lösningar i första hand. 

Varför vi väljer att kalla dessa för samhällets lösningar är för att socialtjänsten styrs av bland 

annat samhällets lagar och riktlinjer. Vi har därmed valt att inte fokusera på olika frivillig-

organisationer, men deras arbete berörs ändå eftersom socialtjänsten och många av de här 

organisationerna har ett visst samarbete. 
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1.4 Begreppsförklaring 

Hemlös 

I dagligt tal används ofta begreppet hemlös om personer som sover ute, s.k. uteliggare, eller 

på härbärgen. Dock använder Socialstyrelsen en vidare definition av begreppet, och det är 

denna definition som används då exempelvis kartläggningar av hemlösa görs i Sverige 

(Elektronisk källa 1). Denna definition har sin grund i den europeiska organisationen 

FEANTSA:s (the European Federation of National Organisations working with the Homeless) 

definition ETHOS (European Typology on Homelessness and Housing Exclusion). ETHOS 

består av fyra begreppskategorier: taklös, bostadslös, osäkert boende samt olämplig bostad 

(Blid, 2008). Denna definition har Socialstyrelsen antagit i stora delar, och eftersom 

Socialstyrelsens definition är den som oftast används i Sverige är det den som kommer att 

användas i denna studie.  

Socialstyrelsens definition av hemlöshet:  

”1. En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare. 

2. En person är intagen eller inskriven på:  

- kriminalvårdsanstalt  

- behandlingsenhet  

- stödboende inom socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVB-hem eller SIS-

institution 

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

ordnad inför utskrivningen eller utflyttningen. 

3. En person är intagen eller inskriven på: 

- behandlingsenhet  

- stödboende inom socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVB-hem eller SIS-

institution 

och inte planeras att skrivas ut inom tre månader, men inte har någon bostad ordnad vid 

eventuell framtida utskrivning eller utflyttning. 

4. En person bor tillfälligt och utan kontrakt hos vänner, bekanta, familj, släktingar eller har 

ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt 

samt har sökt hjälp eller varit i kontakt med den uppgiftslämnande myndigheten eller 

organisationen under mätperioden” (Elektronisk källa 1). 
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HVB-hem 

Hem för vård eller boende. Socialnämnden ska ansvara för att den som behöver vårdas eller 

bo i ett annat hem än det egna tas emot i exempelvis ett HVB-hem (6 kap. 1 § Socialtjänstlag, 

2001:453). 

 

Härbärge 

På härbärgen erbjuds någonstans att sova under en natt för personer som är i akut behov av 

det. Ofta sover man flera i samma rum och vistelsen över natten sker under enkla former. I 

dag driver bl.a. Stadsmissionen, Frälsningsarmén och kommunerna härbärgen för hemlösa 

(Elektronisk källa 2).  

 

Sekundära bostadsmarknaden 

Systemet där exempelvis socialtjänsten eller ideella organisationer innehar förstahands-

kontrakt som de hyr ut i andra hand till klienter kallas ofta för den sekundära 

bostadsmarknaden (Löfstrand, 2003). 

 

Sociala problem 

Nationalencyklopedins definition av sociala problem: ”brister i en befolknings levnads-

förhållanden som gäller så många människor att staten eller enskilda organisationer anses 

böra ingripa. Det kan gälla minimikrav på hälsa, föda, bostad och arbetsförhållanden men 

också en rimlig grad av rekreation, säkerhet till liv och egendom samt mänskliga friheter” 

(Elektronisk källa 3). 

 

Specialkontrakt och socialt kontrakt  

Ett specialkontrakt innebär att exempelvis socialtjänsten eller ideella organisationer innehar 

förstahandskontrakt som de hyr ut i andra hand till klienter (Löfstrand, 2003). Vanligtvis 

utgörs det översta trappsteget i boendetrappan av specialkontrakt som kan omvandlas till 

vanliga förstahandskontrakt på den reguljära bostadsmarknaden. Dessa specialkontrakt kallas 

även för sociala kontrakt (Sahlin, 1996). 
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2. Kunskapsområdet 

Nedan presenteras en översikt av kunskapsområdet. Först belyser vi hemlöshet i Sverige ur ett 

historiskt perspektiv och därefter sammanfattas delar av forskningen om hemlöshet; först mer 

allmänt om hemlöshet och sedan avsmalnat och inriktat på vårt syfte. När det gäller 

forskningen har vi framförallt valt att fokusera på Boendetrappan och Bostad först, och även 

hur samhällets insatser kring hemlöshet generellt sett fungerar. Dessutom har vi inlett 

forskningsdelen med hur man kan förstå fenomenet hemlöshet på en strukturell och 

individuell nivå.  

 

2.1 Sökprocessen 

Vi har använt oss av databaserna Libris, Artikelsök, EBSCOhost, ProQuest samt Google 

Scholar för att utforska det redan existerande kunskapsområdet. Våra sökord var 

hemlös*/homeless*, hemlöshet/homelessness, bostad*, bostadslös*, ”resolv* homelessness”, 

boendetrapp*, ”pathway to housing”, ”bostad först” samt ”housing first”. Vi har använt dessa 

ord var för sig och i olika kombinationer. Då det har funnits relativt få svenska avhandlingar 

och vetenskapliga artiklar om vårt område har vi inte behövt smalna av vår sökning så mycket 

för att hitta dessa. När vi däremot sökte internationell forskning fick vi avgränsa oss mer 

genom att använda mer avancerad boolesk sökning. Vi har även använt oss av kedjesökning, 

dvs. att vi har använt referenslistorna i den mest relevanta forskningen vi hittat och sökt oss 

vidare därifrån till fler intressanta källor. Vi påbörjade sökprocessen genom att först söka brett 

och allmänt om hemlöshet för att få en bild av forskningsområdet, och sedan söka mer 

avsmalnat och inriktat på vårt syfte, dvs. forskning om insatser och vägen ut ur hemlöshet.  
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2.2 Bakgrund 

2.2.1 Historik 

Runt år 1850 började hemlöshet ses som ett socialt problem. Tidigare hade man förklarat 

fattigdom med endast individuella faktorer men under denna tid kom också strukturella och 

samhälleliga orsaker att framhållas (Swärd, 1998). År 1918 tillkom en ny lag, lag (1918:422) 

om fattigvård, vilken var ett viktigt steg mot en modern socialpolitik, då den innebar en 

samhällelig skyldighet att bistå de fattiga (Runquist, 2000). 

 

Under 1940-talet grundlades en modern bostadspolitik med statligt finansierat stöd där 

kommunerna uppmanades att bygga fler hyreslägenheter. Detta då man ansåg att svaga 

grupper riskerade att hamna i hemlöshet på grund av bostadsbristen i samhället. Mellan 1960 

och 1980 fanns en optimism bland de styrande om att fenomenet hemlösheten skulle kunna 

försvinna med rätt insatser. Man planerade att bygga en miljon bostäder på tio år (det så 

kallade miljonprogrammet) och detta ledde till att personer som tidigare bott på exempelvis 

härbärgen nu fick tillgång till en egen bostad. Man avsatte även mer resurser till socialtjänsten 

och vidtog olika åtgärder för samhällets mest utsatta grupper, exempelvis genom att man 

startade fler avgiftningskliniker (Swärd, 1998). 

 

Optimismen lade sig dock efter hand då man insåg att problemet med hemlöshet var mer 

komplext än så. Man hade nämligen satsat på att bygga fler bostäder i fler decennium för att 

på så vis bygga bort problematiken men ändå såg man en ökning av antalet hemlösa. Ett 

sökande efter nya förklaringar till hemlösheten startade, och ett förslag var att 

avinstitutionaliseringen inom den psykiatriska vården, som var en följd av att 

psykiatrireformen trädde i kraft år 1995, kan ha varit en bidragande orsak till det ökande 

antalet hemlösa (Swärd, 1998). Denna reform innebar att psykiskt sjuka inte skulle leva 

isolerade på olika institutioner utan istället integreras i samhället, och detta ledde till att 

psykiatriska institutioner lades ned och att ansvaret för personers boende lades på 

kommunerna (Meeuwisse, Sunesson & Eliasson-Lappalainen, 2005). Dock finns det ingen 

forskning som styrker att detta skulle ha ökat antalet hemlösa även om det sannolikt har haft 

betydelse (Halldin, 2000). 
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Vissa kommuner i Sverige har numera en tak-över-huvudet-garanti (TÖG). I Stockholms stad 

har man haft denna garanti sedan 1999 och där innebär den att personer som inte har 

någonstans att sova garanteras en plats på ett härbärge om de kontaktar Hemlöshetsjouren 

senast klockan tolv på natten. Det som kan göra att en person inte omfattas av garantin är om 

personen uppträder störande eller är våldsbenägen. Det är inte alla kommuner som har en 

tak-över-huvudet-garanti då den inte är lagstadgad (Elektronisk källa 4). 

 

När det gäller frivillighetsorganisationer har dessa under de senaste decennierna fått en allt 

större betydelse för hemlösa personer genom att exempelvis bedriva härbärgen, soppkök och 

även olika boenden där socialtjänsten kan köpa platser. En diskussion som förs är att detta kan 

bero på samhällets brister i välfärden (Swärd, 1998). Idag är tendensen att man använder 

exempelvis härbärgen och andra kortsiktiga åtgärder istället för att fokusera på sådant som 

löser problemen på längre sikt (Blid, 2006).  

 

2.2.2 Boendetrappan och Bostad först 

Det finns i Sverige idag framförallt två metoder som används för att hjälpa hemlösa att ta sig 

ur hemlösheten: Boendetrappan och Bostad först som på engelska heter Housing first. Den 

senare är dock relativt ny i Sverige (Denvall, Granlöf, Knutagård, Nordfeldt & Swärd, 2011).  

 

Boendetrappan innebär att klienten ska kunna kvalificera sig steg för steg med målet att till 

slut få ett eget förstahandskontrakt. De lägsta stegen i denna trappa är ofta härbärgen, och 

därefter följer ofta olika typer av stödboenden och specialkontrakt med högre krav och fler 

rättigheter ju högre upp i Boendetrappan man befinner sig. Ett specialkontrakt innebär att 

exempelvis socialtjänsten eller ideella organisationer innehar förstahandskontrakt som de hyr 

ut i andra hand till klienter. Detta system kallas ofta för den sekundära bostadsmarknaden 

(Löfstrand, 2003). Vanligtvis utgörs det översta trappsteget i Boendetrappan av special-

kontrakt som kan omvandlas till vanliga förstahandskontrakt på den reguljära, dvs. den 

ordinarie, bostadsmarknaden. Dessa specialkontrakt kallas även för sociala kontrakt (Sahlin, 

1996).  

 

Den andra metoden, Bostad först, grundas på tanken att hemlösa personer först behöver en 

trygghet i form av en egen bostad för att sedan kunna ta itu med sin livssituation. Metoden 

bygger på fyra principer: hemlöshet är ett bostadsproblem och ska behandlas som ett sådant, 
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personer som är hemlösa ska fort erbjudas ett stabilt boende på den reguljära 

bostadsmarknaden, förutsättningen för att kunna åtgärda andra problem är att ha en egen 

bostad samt att ha en stabil boendesituation bör ses som en grundläggande rättighet. Detta är 

motsatsen till Boendetrappan som ju innebär att den hemlösa ska lösa sina eventuella 

problem, som exempelvis missbruk, innan personen i fråga kan få en egen bostad (Denvall et 

al., 2011).  

 

2.2.3 Hemlöshetsforskningens fokus 

Det finns en hel del kunskap om hemlöshet. Forskningen visar bland annat att hemlösa i 

Sverige idag är en heterogen grupp då både män och kvinnor och personer i olika åldrar och 

med olika etnisk bakgrund tillhör denna grupp. Det finns dock även likheter inom gruppen, 

som exempelvis att många har missbruksproblem. Dessutom har denna grupp i genomsnitt 

sämre både fysisk och psykisk hälsa jämfört med befolkningen i övrigt (Beijer, 2007). Inom 

hemlöshetsforskningen finns även områden som är relativt outforskade, som exempelvis hur 

många hemlösa som kommer ut ur hemlösheten och vilka metoder som är mest framgångsrika 

(Beijer, 2007). Detta kan bero på att forskningen av olika orsaker har följt politikens och 

myndigheters intressen, vilket har resulterat i att forskningen inte ger en helhetsbild av 

hemlöshet. Istället fokuseras forskningen kring vissa frågor (Andersson & Swärd, 2008). 

Detta kan leda till att samhällets åtgärder blir ineffektiva då människor kan vara hemlösa år 

efter år trots kostsamma insatser (Beijer, 2007). 

 

2.2.4 Svårigheter med forskning kring hemlöshet 

Levnadsförhållandena för en hemlös person kan se väldigt olika ut i olika länder. Trots att det 

finns en del forskning från exempelvis USA går därför inte alltid att tillämpa all internationell 

forskning när man studerar svenska förhållanden (Stenberg & Bygren, 2007). Dessutom har 

länder olika sorters välfärdsystem och även olika definitioner av hemlöshet vilket gör det 

problematiskt att jämföra. I exempelvis Holland räknades man år 2000 inte som hemlös om 

man hade tillgång till ett tält medan man i Sverige definieras som hemlös om man bor på ett 

HVB-hem och inte har ett ordnat boende vid en framtida utskrivning (Hertting, 2000). Det bör 

dock poängteras att Socialstyrelsens definition av hemlöshet ligger i linje med FEANTSA:s  
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definition som har skapats för att lättare kunna jämföra hemlöshetssituationen mellan olika 

europeiska länder (Blid, 2008). Därmed kan det ändå finnas delar av den internationella 

forskningen som är relevant för svenska förhållanden. 
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2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Att förstå hemlöshet på olika nivåer 

Genom att analysera hemlöshet ur ett ekologiskt perspektiv har Nooe och Patterson (2010) i 

sin studie dragit slutsatsen att hemlöshet kan förstås som resultatet av samspelet mellan 

individuella riskfaktorer, socio-ekonomiska strukturer och yttre omständigheter. Resultaten 

baseras på en stor mängd litteratur och forskning kring ämnet. Syftet med att använda ett 

ekologiskt perspektiv var att visa på problemets komplexitet och ge ett alternativ till den 

klassiska synen på hemlöshet som ett resultat av antingen individuella eller strukturella 

faktorer. Skapande av effektiva lösningar för hemlöshet kräver ett helhetstänkande. Att bara 

titta på exempelvis varför personer blir hemlösa ger bara halva bilden. Resultaten visar på 

många riskfaktorer till hemlöshet, som exempelvis fattigdom, psykisk sjukdom och missbruk. 

Dessa faktorer behöver inte leda till hemlöshet men kan sägas öka sårbarheten vilket minskar 

en persons motståndskraft och ökar risken för att bli hemlös. Resultaten visar även vad 

hemlöshet kan leda till. Det kan exempelvis öka risken att bli utsatt för kriminella handlingar, 

att få nedsatt hälsa och att hamna i missbruk. Hemlöshet kan också öka förekomsten av 

tiggeri, gatuvåld och prostitution i samhället. Forskarna beskriver också hur personer kan röra 

sig mellan olika boendeformer på vägen mot ett permanent boende (Nooe & Patterson, 2010). 

 

En annan studie som försöker förstå hemlöshet är en både kvalitativ och kvantitativ studie 

från Canada, Toronto. Studien bygger på intervjuer med 300 vuxna som har vistats på 

härbärge, och syftet är att se vad som kännetecknar personer som är hemlösa för första gången 

i jämförelse med de som har varit hemlösa flera gånger. Ett av deras resultat som kan vara 

intressant för vår studie är att det är ovanligt att en person tar sig ur hemlösheten för att sedan 

aldrig återfalla i hemlöshet. Enligt dessa forskare kan detta bero på att det hittades fler likheter 

än olikheter mellan de som var hemlösa för första gången och de som hade varit det flera 

gånger. Exempelvis är det lika vanligt med psykisk sjukdom och missbruk i de båda 

grupperna, och många hade även erfarenheter av osäkra boendesituationer från barndomen. 

Sammanfattningsvis är det vanligt, enligt dessa forskare, att personer som har varit hemlösa 

en gång blir hemlösa igen senare i livet (Goering, Tolomiczenko, Sheldon, Boydell & 

Wasylenki, 2002). 
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2.3.2 Fungerar insatserna? 

Ett sätt att förstå hur vägen ut ur hemlöshet kan se ut är att studera samhällets olika insatser. 

Marcus Knutagård (2009) beskriver i sin avhandling hur socialarbetare kan arbeta med att 

placera sina klienter i olika boendeenheter och hur olika boendealternativ kan se ut. Syftet var 

bland annat att analysera hur hemlösa sorteras, och hur insatser för hemlösa organiseras. Han 

har använt flera olika metoder (t.ex. intervjuer med både hemlösa och personer som arbetar 

med hemlöshet) för att ta reda på detta. Resultatet visar att det inte är något fel på de flesta 

boenden och inte heller det stöd de boende får. Det är istället socialtjänstens organisering av 

hemlöshetsverksamheten som inte fungerar. Problemet är att vissa synsätt inom 

organisationen blir institutionaliserade och därmed tas för givna och blir svåra att förändra. 

Detta innebär att hemlöshetsarbetet organiseras efter dessa institutionaliserade synsätt och 

förklaringar och inte utvecklas (Knutagård, 2009).  

 

Ytterligare en studie som fokuserar på samhällets insatser mot hemlöshet är Mats Blids 

avhandling (2008) som syftar till att utveckla kunskapen om hur kommunala insatser är 

utformade för att hantera hemlöshet. Det innebär att han bl.a. beskriver insatserna och 

undersöker dess omfattning. Materialet till avhandlingen består av fyra artiklar som i sin tur 

består av två delstudier: en fallstudie av två kategorihus och en nationell inventering av 

kommunala boendeinsatser. Efter psykiatrireformen har socialtjänsten det största ansvaret när 

det gäller gruppen hemlösa och på så vis har hemlöshet blivit en kommunal angelägenhet. Ett 

av resultaten i Mats Blids studie var dock att hemlöshet är så pass komplext och berör många 

verksamhetsområden att det kan sägas vara övermäktigt för enbart socialtjänsten (Blid, 2008). 

Precis som Marcus Knutagård (2009) skriver Mats Blid (2008) om hur praktikerna själva 

utformar förhållningssätten istället för att utgå från medvetna strategier som grundas i 

forskning. 

 

Som Blid (2008) beskriver är hemlöshet ett komplext problem, och att ta sig ur hemlöshet kan 

vara en lång process. Vid Socialstyrelsens senaste kartläggning år 2005 av hemlöshetens 

omfattning i Sverige visade det sig att tre fjärdedelar av alla hemlösa fått någon form av 

boendeinsats det senaste året. Trots detta räknas majoriteten fortfarande som hemlösa enligt 

Socialstyrelsens definition eftersom en boendeinsats inte alltid behöver leda till ett stabilt 

boende. En persons boende kan dock ha blivit bättre efter insatsen men kanske inte tillräckligt 

stabilt för att personen inte längre ska definieras som hemlös. Med andra ord kan en person 
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efter en insats ha kommit högre upp i Boendetrappan men ändå fortfarande befinna sig på den 

sekundära bostadsmarknaden och därmed fortfarande definieras som hemlös enligt 

Socialstyrelsens definition (Blid, 2008).  

 

2.3.3 Boendetrappan och Bostad först 

I sin avhandling tar Ingrid Sahlin (1996) bland annat upp hur Boendetrappan fungerar i 

praktiken. Hon har använt sig av flera olika metoder och empiriskt material till studien, som 

exempelvis kvalitativa intervjuer och aktstudier. Ett av resultaten var att trots Boendetrappans 

olika specialkontrakt minskar inte hemlösheten. Hon skriver att det finns ett inbyggt 

misslyckande i Boendetrappan då många hemlösa dels har svårt att nå det översta trappsteget 

och dels kan vara tvungna att gå nedåt i trappan vid till exempel ett återfall i missbruk. 

Härbärgena ska fungera som det första steget men ofta är det istället dit socialtjänsten 

hänvisar klienter man vräkt från lägenheter högre upp i Boendetrappan. Ett dilemma för 

socialtjänsten är nämligen att de både ska hjälpa klienterna mot en bostad och samtidigt, som 

innehavare av förstahandskontrakten, vara den som tvingas vräka dem. Då Boendetrappan är 

konstruerad på så vis att om man uppfyller socialtjänstens krav ”belönas” man genom att 

förflyttas upp i trappan, innebär det även att man kan ”bestraffas” genom att förflyttas nedåt 

om man inte lever upp till kraven. Detta innebär att Boendetrappan med dess kontrollerande 

konstruktion i praktiken inte bara ger klienterna möjlighet att ta steg närmare en bostad, utan 

även kan fungera som en ”sanktionstrappa” som bestraffar de klienter som inte lever upp till 

socialtjänstens krav (Sahlin, 1996). 

 

Även Cecilia Löfstrand (2005) beskriver Boendetrappans disciplinära funktioner i sin 

avhandling. Syftet med studien var bland annat att analysera lokal hemlöshetspolitik i två 

kommuner under 1990-talet. Ansatsen var socialkonstruktivistisk och metoderna som 

användes var bland annat intervjuer med hemlösa och tjänstemän samt studier av 

måldokument och officiella beslut. Ett av resultaten var att Boendetrappan inte fungerar i 

praktiken så som den gör i teorin. I teorin fungerar Boendetrappan på så vis att klienten 

kvalificerar sig steg för steg uppåt i trappan med målet att till slut få ett eget förstahands-

kontrakt. Löfstrands (2005) resultat visar dock att Boendetrappan i praktiken fungerar 

annorlunda, och hon ger tre vanligt förekommande exempel på detta. Ett exempel är gruppen 

som till stor del består av kvinnor med barn. Denna grupp befinner sig endast en kortare tid i 

Boendetrappan och då i trappans övre del. Det vanliga är nämligen att de flyttar från en 
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lägenhet på den reguljära bostadsmarknaden till en lägenhet på den sekundära bostads-

marknaden. Efter en kort tid flyttar de dock tillbaka till den reguljära bostadsmarknaden, och 

denna grupp tycks därför inte behöva ”lära sig att bo” på samma sätt som andra hemlösa 

klienter. Den andra gruppen bland Löfstrands exempel anses inte kunna klara ett eget boende 

och därför befinner de sig i trappans mellersta delar under längre perioder. Gruppen anses ha 

förmåga att ”lära sig att bo” men om de inte klarar det kan de aldrig komma vidare uppåt i 

trappan. Den tredje gruppen, som även är den största, kommer i regel aldrig längre än till 

första trappsteget. De växlar istället mellan att bo på exempelvis härbärgen och att inte ha 

något tak över huvudet alls (Löfstrand, 2005). Sahlin (2005) belyser också i sin artikel ”The 

Staircase of transition - survival through failure” denna skillnad mellan teori och praktik när 

det gäller Boendetrappan. Hon skriver att det är svårt för hemlösa personer att avancera uppåt 

i Boendetrappan, och att det är få som lyckas ta sig hela vägen upp och få ett eget 

förstahandskontrakt (Sahlin, 2005). 

 

Vägen ut ur hemlöshet kan även ske genom modellen Bostad först. Pearson, Montgomery och 

Locke (2009) har i sin explorativa studie jämfört tre program som använt denna modell. De 

tre program som undersöktes var Pathway to Housing i New York City, Desc (Downtown 

Emergency Service Center) i Seattle, Washington samt REACH (Reaching Out and Engaging 

an Achtive Consumer Health) i San Diego, Kalifornien. Resultaten visade att drygt 80 procent 

av deltagarna fortfarande hade kvar sitt boende efter tolv månader, dvs. vid uppföljningstidens 

slut. Sammanfattningsvis kan sägas att Bostad först är en strategi som kan vara användbar för 

att komma till rätta med hemlöshet, även om ytterligare utvärderingar behövs för att mer 

specifikt förstå vad som har effekt (Pearson, Montgomery & Locke, 2009). 
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2.4 Sammanfattning av kunskapsområdet 

Det finns i Sverige idag framförallt två metoder som används för att hjälpa hemlösa att ta sig 

ur hemlösheten: Boendetrappan och Bostad först (Denvall et al., 2011). Boendetrappan 

innebär att klienten ska kunna kvalificera sig steg för steg med målet att till slut få ett eget 

förstahandskontrakt. De lägsta stegen i denna trappa är ofta härbärgen, och därefter följer ofta 

olika typer av specialkontrakt med högre krav och fler rättigheter (Löfstrand, 2003). Den 

andra metoden, Bostad först, grundas på tanken att hemlösa personer först behöver en 

trygghet i form av en egen bostad för att sedan kunna ta itu med sin livssituation (Denvall et 

al., 2011). 

  

Forskning visar att Boendetrappan inte minskar hemlösheten. Det finns nämligen ett inbyggt 

misslyckande i Boendetrappan då många hemlösa dels har svårt att nå det översta trappsteget 

och dels kan vara tvungna att gå nedåt i trappan vid till exempel ett återfall i missbruk (Sahlin, 

1996). Forskning visar även att Boendetrappan inte fungerar i praktiken så som den gör i 

teorin. Ett exempel på detta är gruppen som i regel aldrig kommer längre än till första 

trappsteget. De växlar istället mellan att bo på exempelvis härbärgen och att inte ha något tak 

över huvudet alls (Löfstrand, 2005). Bostad först verkar däremot vara en strategi som kan 

vara användbar för att komma till rätta med hemlöshet, även om ytterligare utvärderingar 

behövs (Pearson, Montgomery & Locke, 2009). 

  

Även fast det finns en hel del kunskap om hemlöshet tas den inte alltid till vara vilket leder till 

att utvecklingen i kommuner och landsting inte går framåt som den borde. Inom hemlöshets-

forskningen finns även områden som är relativt outforskade, som exempelvis hur många 

hemlösa som kommer ut ur hemlösheten och vilka metoder som är mest effektiva. En 

konsekvens av detta är att människor kan vara hemlösa år efter år trots kostsamma insatser 

(Beijer, 2007). 

  

Det kan därmed vara intressant att undersöka vad som har haft betydelse för personer med 

erfarenhet av att vara hemlösa under deras väg ut ur hemlösheten. Därför fokuserar denna 

studie på vad som enligt dessa personer var viktigt och faktiskt fungerade under denna 

förändringsprocess.  
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3. Teoretiska perspektiv 

Att använda en induktiv slutledning innebär att man utifrån empirin utformar en teori. I 

deduktiv slutledning däremot utgår man från en redan existerande teori och tolkar sin empiri 

utifrån denna (Olsson & Sörensen, 2007). I denna studie kommer vi att använda nedanstående 

teorier för att tolka vårt intervjumaterial genom att använda teorierna som ett analysverktyg 

för att förstå den insamlade empirin. Detta genom att exempelvis hitta de i teorin beskrivna 

faserna och vändpunkterna i intervjudeltagarnas berättelser. Vi kommer därmed att använda 

oss av deduktion.  

 
Eftersom syftet är att ta reda på hur vägen ut ur hemlöshet kan se ut och upplevas samt hur 

personer med erfarenhet av att vara hemlösa kan se på samhällets lösningar kring hemlöshet 

är exempelvis teorier om förändringsprocesser lämpliga. De teorier vi har valt är ”Stages of 

Change” (Förändringshjulet) och ”The Process of Role Exit” (Exit-teorin), eftersom de båda 

är fasmodeller som handlar om förändringsprocesser. Det som skiljer dem åt är att den senare 

även är inriktad på de vändpunkter som kan upplevas i förändringsarbetet (Ebaugh, 1988). 

Trots att dessa teorier har mycket gemensamt har vi valt att använda oss av båda i vår studie 

och fokusera på det som är specifikt för varje teori, dvs. förändring som en process med olika 

faser i ”Stages of Change” (Carlsson, 2007) och vändpunkter i ”The Process of Role Exit” 

(Ebaugh, 1988). 

 

Det är viktigt att vara medveten om svårigheterna med att använda en fasmodell. Människan 

följer nämligen inte alltid förbestämda faser. Man bör därför inte se på modellerna alltför 

snävt och oflexibelt utan anpassa dem efter att alla människor är unika och kan reagera på 

olika sätt i sitt förändringsarbete. Tar man hänsyn till detta kan man använda fasmodeller för 

att på ett bra sätt förstå exempelvis förändringsprocesser (Elektronisk källa 5). 
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3.1 Teoretiskt perspektiv: Stages of Change 

Förändring kan ses som en process. Stages of Change-modellen, som har utvecklats av James 

Prochaska och Carlo Di Clemente är ett sätt att beskriva denna förändringsprocess. Denna 

modell har sedan dess gjorts i ett flertal varianter, men denna kan sägas vara grundversionen 

(Carlsson, 2007).  

 

Modellen visar på fyra karakteristiska stadier i förändringsprocessen: precontemplation (före 

begrundandet), contemplation (begrundandet), action (beslutandet) samt maintenance  

(bibehållande). Det kan även sägas finnas en femte fas – relapse (återfall) – vilken innebär att 

processen börjar om från första fasen. Om man stannar i fjärde fasen, och därmed bibehåller 

förändringen, blir aldrig femte fasen (återfall) aktuell (Prochaska, DiClemente & Norcross, 

1992). Namnen på de olika faserna kan variera mellan olika varianter av modellen, men 

principen kan sägas vara densamma (Carlsson, 2007). 

 

Eftersom en individ kan gå igenom alla faser flera gånger innan personen i fråga får till en 

varaktig förändring illustreras ofta Stages of Change-modellen som ett hjul; efter femte fasen 

kommer första fasen en gång till (se följande sida). På svenska kallas därför ibland varianter 

av denna modell för just Förändringshjulet (Elektronisk källa 6). 
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Figur 1. Stages of Change 

(Källa: Egen bild) 

 
 
 
Fas 1 - Precontemplation: Personen anser sig inte ha problem och letar därför inte efter en 

lösning. Personer i dess omgivning kan dock uppfatta situationen som problematisk.  

 

Fas 2 - Contemplation: Personen är medveten om problemet och överväger att förändra sin 

situation. Personen har dock inte helt bestämt sig utan väger för- och nackdelar med en 

förändring mot varandra. Det är vanligt att befinna sig i den här fasen under en lång period.   

 

Fas 3 - Action: I denna fas har personen bestämt sig för en förändring, och detta är även fasen 

då den faktiska förändringen sker.  
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Fas 4 - Maintenance: Personen bibehåller sitt förändrade beteende och införlivar det i sin 

vardag. Om personen inte återfaller i sitt gamla beteende behöver man inte lämna denna fas.  

 

Fas 5 - Relapse: Återfall. Personen återgår till sitt gamla beteende och sin tidigare 

livssituation så som den såg ut före förändringen.  

 

(Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992) 
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3.2 Teoretiskt perspektiv: The Process of Role Exit 

I integration med andra konstruerar man sig själv. Man kan nämligen sägas få en uppfattning 

om sig själv genom hur man blir behandlad och bemött av andra människor. På så vis skapar 

man själv, medvetet eller omedvetet, situationer som kan fungera som vändpunkter till 

förändringar. Helen Rose Fuchs Ebaughs (1988) teori ”The Process of Role Exit” 

(Exit-teorin) handlar om uppbrott och förändring. Det som är specifikt för denna teori är 

inriktningen på den rollförändring man går igenom i förändringsarbetet och de nya rollernas 

betydelse för identitetsutvecklingen. Grundtanken är att förändring är en process med vissa 

karaktäristiska faser: 

 

Den första fasen, The First Doubts (De första tvivlen), innebär att man inte är helt 

tillfredställd i sin livssituation. Man kanske känner sig besviken över sin roll i tillvaron genom 

att man exempelvis inte trivs på sin arbetsplats eller i sin relation (Ebaugh, 1988). 

 

Seeking Alternatives (Sökandet efter alternativ) är nästa fas. Här väger man för- och nackdelar 

mot varandra och söker stöd i sitt val från sin omgivning. Man prövar nya roller i tanken och 

förbereder sig på så vis för en eventuell rollförändring (Ebaugh, 1988). 

 

Den tredje fasen handlar om vändpunkter (Turning Points), dvs. punkter då man definitivt 

bestämt sig för en förändring. Ofta upplevs en vändpunkt som dramatisk och plötslig även om 

den förgicks av en lång process av tvivel på livssituationen och sökande efter alternativ. 

Personen som bestämt sig för en förändring vill ibland markera sitt beslut genom en tydlig 

handling, som exempelvis att påbörja en avgiftning (Ebaugh, 1988). 

 

Det finns fem typer av vändpunkter beskrivna i Helen Rose Fuchs Ebaughs teori:  

1. Specific events – utmärkande händelser som exempelvis dödsfall eller graviditet.  

2. An event that becomes 'the last straw' – droppen som får bägaren att rinna över, dvs. en 

händelse som gör att situationen upplevs ohållbar. 

3. Time-related factors – tidsrelaterade faktorer; en känsla av att man måste göra en radikal 

förändring nu för att inte fastna i en otillfredsställande livssituation för alltid.  

4. Excuses – man hittar en legitim ursäkt till förändring, som exempelvis hot om LVM, och 

motivet till förändringen kan därmed hänvisas till något eller någon annan än en själv.    
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5. Either- or alternatives – antingen/eller-situationer; om man inte tar ett beslut om förändring 

innebär det exempelvis att man riskerar sitt liv (Ebaugh, 1988).  

 

I den fjärde och sista fasen - Creating the Ex-Role – påbörjar man förändringar i livsstilen och 

skapar en ny identitet. Ofta byter man umgänge i denna fas. Man försöker även hitta ett 

förhållningssätt till sin gamla roll och sin tidigare livssituation (Ebaugh, 1988).  
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4. Metod 

4.1 Beskrivning av metod 

Vi har valt kvalitativ metod med intervjuer. I kvalitativ forskning är det särskilda situationer 

och händelser som intresserar. Man är därmed ute efter det specifika i första hand och inte 

efter allmänna åsikter eller generalisering, vilket kan sägas vara fallet i kvantitativa studier 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Med andra ord kan man vid kvalitativa undersökningar sägas 

arbeta med frågeställningar som handlar om hur ett fenomen gestaltar sig, medan frekvensen, 

dvs. hur ofta ett fenomen förekommer, är i fokus vid kvantitativa undersökningar (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Något som kännetecknar kvalitativ forsknings-

metod är att man studerar hur människan ser på, tolkar och uppfattar sin verklighet. Man 

intresserar sig för hur människor förhåller sig till sin verklighet i förhållande till deras tidigare 

erfarenheter och förståelse (Backman, 2008).  

 

4.2 Motivering av metod 

Då denna studie syftar till är att ta reda på hur vägen ut ur hemlöshet kan se ut och upplevas 

samt hur personer med erfarenhet av att vara hemlösa kan se på samhällets lösningar kring 

hemlöshet kan kvalitativa intervjuer vara en lämplig metod. Detta då kvalitativa intervjuer är 

användbara för att få kunskap om ett fenomen genom att den intervjuade berättar om sina 

erfarenheter och upplevelser inom området (Kvale & Brinkmann, 2009). Med andra ord vill vi 

skapa en förståelse för hur vägen ur hemlöshet kan se ut och upplevas genom att intervjua 

personer som har erfarenhet av det. Studien syftar även till att se hur samhällets lösningar 

kring hemlöshet kan upplevas och det kan därför vara en lämplig metod att intervjua personer 

som har erfarenheter av dessa. 
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4.3 Tillvägagångssätt   

Urval  

Eftersom vi i denna studie har för avsikt att skapa förståelse utifrån en viss grupps perspektiv, 

dvs. personer med erfarenhet av hemlöshet, har vi kontaktat olika organisationer för att så sätt 

hitta personer som vill ställa upp på intervju. Vi kontaktade Ny gemenskap, Situation 

Stockholm, Stadsmissionen, Convictus (Bryggan Vantör) och Musketörerna i Rågsved, vilka 

alla på olika sätt arbetar med hemlöshetsfrågor. Samtliga organisationer svarade på våra mail 

och telefonsamtal, och de förmedlade i sin tur intervjudeltagare till oss eller hänvisade oss 

vidare. Att organisationerna, och även intervjudeltagarna, hjälpte oss att hitta fler personer att 

intervjua kallas för att göra ett snöbollsurval, vilket är en icke slumpmässig urvalsmetod 

(Esaiasson et al., 2007).  

 

I denna studie används Socialstyrelsens definition av begreppet hemlös (se 1.4 

Begreppsförklaring). Vi har dock endast intervjuat personer som tidigare har tillhört den 

första gruppen, dvs. personer som har vistats på akutboende, härbärge, jourboende eller var 

uteliggare, då vår förhoppning var att vi på detta sätt skulle få tydligare svar på våra 

frågeställningar. Detta då det är den extremaste formen av hemlöshet och förmodligen kräver 

fler steg till en stabil bostadssituation än de andra grupperna gör. Då syftet bland annat är att 

ta reda på hur vägen ut ur hemlöshet kan se ut och upplevas är det viktigt att 

intervjudeltagarna har tagit sig ur den akuta hemlösheten och påbörjat en förändringsprocess. 

Ett urvalskriterium var därför att intervjudeltagarna skulle ha lämnat den första gruppen i 

Socialstyrelsens definition, dvs. att de inte längre skulle vistas på akutboende, härbärge, 

jourboende eller vara uteliggare. Dock har vi inte haft som krav att intervjudeltagarna ska ha 

egna förstahandskontrakt, utan det vikiga var att deras boendesituation ska ha förbättrats och 

att de därför kan sägas ha förflyttats uppåt i Boendetrappan.  

 

Vi har intervjuat fem personer som framförallt har varit hemlösa i Stockholmsområdet. 

Samtliga var över 40 år och fyra var män och en var kvinna. 

 

Intervjudeltagare 1: Man. Bor i en lägenhet med specialkontrakt.  

Intervjudeltagare 2: Man. Bor i en lägenhet i tredje hand. 

Intervjudeltagare 3: Man. Bor i en lägenhet med specialkontrakt. 
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Intervjudeltagare 4: Kvinna. Bor i en lägenhet med förstahandskontrakt. 

Intervjudeltagare 5: Man. Bor i en lägenhet med förstahandskontrakt. 

 

Utformandet av intervjuguide 

Vi har utformat en intervjuguide med halvstrukturerade frågor. Vi ville ha öppna frågor för att 

få intervjudeltagarna att fritt berätta, men samtalet skulle inte vara helt öppet som ett vanligt 

vardagssamtal. Detta då vi hade ett visst syfte med intervjuerna, och samtalet skulle därför 

styras i den riktningen (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuguiden innehöll sex stycken 

frågeområde (se Bilaga 1). Vi började med att fråga om tiden innan hemlösheten för att sedan 

fokusera på livet som hemlös och vägen ut ur hemlösheten. Avslutningsvis ställde vi frågor 

om framtiden. Detta för att vi ville behandla de mer känsliga frågorna i mitten av intervjun då 

vi på detta sätt hoppades kunna undvika att intervjudeltagarna bar med sig upprörda känslor 

som väckts under intervjun. 

 

Vårt syfte är att ta reda på hur vägen ut ur hemlöshet kan se ut och upplevas samt hur personer 

med erfarenhet av att vara hemlösa kan se på samhällets lösningar kring hemlöshet. Vår 

intervjuguide var dock även utformad för att besvara frågor om tiden innan hemlösheten. 

Detta då vi ville få en helhetsbild av personens upplevelser och inte utelämna vissa delar av 

berättelsen och på så vis riskera att gå miste om viktiga aspekter. 

 

Eftersom våra teoretiska perspektiv endast skulle användas för att analysera den insamlade 

empirin var inte intervjuguiden utformad efter dessa. Vi frågade exempelvis inte om de olika 

faserna som de teoretiska perspektiven beskriver utan lät intervjudeltagarna berätta relativt 

fritt om sina upplevelser.  

 

Etiska överväganden 

I denna studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” (Elektronisk källa 7). Detta innebär att vi har 

uppfyllt informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

genom att skriva ett informationsblad innehållande syfte med studien, frivillighet att deltaga, 

anonymitet, vilka som kommer att ta del av empirin samt våra kontaktuppgifter (se Bilaga 2). 

Detta informationsblad fick de intervjuade behålla. De kommer också att få ta del av den 

färdiga studien (Elektronisk källa 7). Att intervjudeltagare får denna information är viktigt ur 

ett etiskt perspektiv och kallas informerat samtycke (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har även 
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försökt ha i åtanke att det kunde vara psykiskt påfrestande för våra intervjudeltagare att 

berätta om vissa händelser i sina liv. Det kunde även sägas finnas en ojämn maktfördelning, 

på grund av att det var två intervjuare och en intervjudeltagare i varje intervjusituation, och 

risken fanns att även detta kunde upplevas som påfrestande. Därför försökte vi vara extra 

uppmärksamma på exempelvis deras reaktioner under intervjuernas gång och ta hänsyn till 

dessa genom att exempelvis inte ställa följdfrågor om ämnen vi uppfattade som extra känsliga 

för just den intervjudeltagaren.   

 

Intervjuerna 

Vi båda deltog vid samtliga intervjuer och vi genomförde dem tillsammans. Varje person 

intervjuades enskilt och intervjuerna tog mellan en halvtimme och en timme var. Samtliga 

genomfördes i olika organisationers lokaler och de fick själva välja plats för intervjun. Vi 

hade ordnat två olika sorters inspelningsutrustning som en extra säkerhet och för att underlätta 

vid transkribering. Före intervjuerna gick vi igenom informationsbladet tillsammans med 

varje intervjudeltagare och förtydligade att de fick avbryta intervjun när som helst och att de 

inte heller behövde svara på alla frågor om de inte ville.  

 

Transkribering 

Vi transkriberade hälften av intervjuerna var och båda läste därefter igenom alla 

intervjuutskrifter noggrant för att kontrollera att vi hade uppfattat intervjudeltagarnas 

berättelser likadant. Vi försökte skriva av vad intervjudeltagarna sade så exakt som möjligt, 

men vi uteslöt ibland ord som exempelvis ”eh” och ”hm”. När vi använde citaten i rapporten 

har vi vid enstaka tillfällen justerat språket så att det bättre ska passa i skriven form. Självklart 

har vi inte ersatt deras ord med andra, men däremot har långa osammanhängande meningar 

brutits ned till kortare och mer koncisa meningar med hjälp av punkter och kommatecken. 

 

Kodning och analys 

För att organisera textmaterialet och ge det struktur och skapa överblick använde vi oss av 

meningskodning. Meningskodning innebär att man knyter nyckelord och kategorier till vissa 

textstycken för att hitta teman och exempelvis kunna jämföra och kvantifiera (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vi läste igenom intervjuutskrifterna var för sig och markerade texten i 

olika färger som representerade olika innebörder och centrala begrepp som uppstod under 

arbetets gång. Vi kunde på detta sätt urskilja teman som de flesta intervjudeltagare berörde. 

Efter det jämförde vi våra kodningar, kom överens om vad som var mest relevant för vår 
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studie och sammanförde vissa av våra förslag till större teman. Dessa teman, som vi sedan tar 

upp i analysen, var motivationsfaktorer till förändring, att försöka ordna en egen bostad, hur 

man såg på framtiden då jämfört med hur man ser på den nu samt erfarenheter av 

socialtjänsten och vad intervjudeltagarna anser bör göras annorlunda. Utifrån dessa teman 

valde vi ut passande citat från intervjuerna, och text som klipptes bort i dessa citat markerades 

med tre punkter. Vi tog även bort sådant som kunde koppla ihop ett visst citat med en viss 

person, som exempelvis namn på personer och platser, för att öka anonymiteten. Därefter 

analyserade vi våra teman utifrån teorierna Stages of Change och The Process of Role Exit för 

att få en djupare förståelse. 

 

4.4 Vetenskapsteoretiska överväganden 

Denna studie har en fenomenologisk ansats. Detta innebär att ett fenomen förstås utifrån 

deltagarnas perspektiv. Man försöker ta reda på hur människor upplever sin livsvärld med 

utgångspunken att verkligheten är så som människan uppfattar den. Med andra ord kan man 

inte med en fenomenologisk ansats få kunskap om världen i sig utan det väsentliga är istället 

hur människor upplever verkligheten (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom denna studie 

syftar till att ta reda på hur vägen ut ur hemlöshet kan se ut och upplevas samt hur personer 

med erfarenhet av att vara hemlösa kan se på samhällets lösningar kring hemlöshet är det just 

deras upplevelser och erfarenheter vi vill studera och därför är det lämpligt att ha en 

fenomenologisk ansats. Som vi tidigare nämnt använder vi oss av deduktion i denna studie, 

dvs. att vi utgår från redan existerande teoretiska perspektiv och tolkar vår empiri utifrån 

dessa (Olsson & Sörensen, 2007). Genom att under intervjuerna fokusera på deltagarnas 

upplevelser och erfarenheter kring hemlöshet, och sedan tolka denna empiri utifrån de 

teoretiska perspektiven, kan vi kombinera en fenomenologisk ansats med en deduktiv 

slutledning. 
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4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet och reliabilitet 

Validitet inom kvalitativ forskning handlar om giltighet. Men andra ord kan man säga att 

validiteten visar om den valda metoden undersöker det som avsetts att undersöka. En 

uppfattning bland somliga tycks vara att kvalitativ forskning per definition har låg validitet då 

den förlitar sig på subjektiva intryck. Validitet kan istället sägas ha med ett påståendes 

trovärdighet att göra. Valideringen sker då genom ifrågasättande, teoretisk tolkning samt en 

ständig kontroll av resultaten, snarare än att sätta krav på absolut objektivitet. Reliabilitet 

inom kvalitativ forskning handlar om tillförlitlighet, dvs. om hur undersökningen är 

genomförd och om den var gjord på ett noggrant och ordentligt sätt. Reliabilitet har att göra 

med om huruvida resultaten kommer att vara liknande vid andra tidpunkter och för andra 

forskare (Kvale & Brinkmann, 2009). För att få en hög validitet är det viktigt att ställa 

välformulerade frågor, dvs. frågor som kan ge svar på det vi vill veta. För reliabiliteten är det 

också av stor vikt att ställa välformulerade frågor, men då framförallt för att undvika de fel 

som otydligt ställda frågor kan orsaka (Esaiasson et al., 2007).  

 

Vi lade ned mycket arbete på att utforma en intervjuguide med välformulerade frågor då detta 

är viktigt för både validiteten och reliabiliteten. Dessutom har vi låtit tre olika personer läsa 

igenom intervjuguiden och berätta hur de tolkade frågorna. Detta för att minska sannolikheten 

att ställa frågor som har en stor risk att missuppfattas.  

 

För att undersöka det vi avsett att undersöka, dvs. hur vägen ut ur hemlöshet kan se ut och 

upplevas samt hur personer med erfarenhet av att vara hemlösa kan se på samhällets lösningar 

kring hemlöshet, var det viktigt att våra intervjudeltagare ville dela med sig av hela sin 

berättelse under intervjuerna. Risken fanns att de upplevde vissa delar av sina berättelser som 

för privata, känslomässiga eller för jobbiga att prata om. Å ena sidan svarade de på samtliga 

frågor som vi ställde, men å andra sidan kan vi inte veta om det fanns sådant de valde att inte 

berätta om. Detta är helt i sin ordning då det var helt frivilligt för dem att delta i studien. Dock 

påverkar det validiteten att inte få en helhetsbild av intervjudeltagarnas vägar ut ur 

hemlösheten. 
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Att båda var med på samtliga intervjuer har förhoppningsvis haft positiv inverkan på 

reliabiliteten då det borde minska risken för exempelvis missförstånd. Vi transkriberade dock 

hälften av intervjuerna var vilket kan ha påverkat reliabiliteten negativt. Under 

transkriberingen var det ibland svårt att höra något enstaka ord av vad intervjudeltagarna sade 

på grund av stundtals dålig inspelningskvalitet som berodde på exempelvis stolar som 

skrapade i golvet. Detta är något som kan påverka reliabiliteten negativt. Dock har vi båda läst 

igenom alla intervjuutskrifter noggrant för att kontrollera att vi har uppfattat 

intervjudeltagarnas berättelser likadant. Även intervjudeltagarna fick möjlighet att läsa 

intervjuutskrifterna och kommentera dem, vilket talar för resultatens reliabilitet.  

 

Generaliserbarhet 

Generalisering innebär i kvalitativ forskning om resultaten kan överföras till andra situationer 

eller personer. Med analytisk generaliserbarhet menas att forskaren bedömer om resultaten 

exempelvis innehåller tillräckligt tydliga mönster för att kunna ge vägledning för vad som kan 

komma att hända i liknande situationer och för andra personer (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Esaiasson et al. (2007) beskriver dock att man i vissa fall inte har generaliserande ambitioner 

då man kanske huvudsakligen är intresserad av det specifika fallet och händelseutvecklingen 

där. Teoretisk mättnad är ett annat sätt att se på generalisering. Inom kvalitativa forsknings-

metoder kan man undersöka förekomsten av olika sätt att se på världen eller ett fenomen. När 

man anser sig ha funnit samtliga tänkbara förhållningssätt och tankebanor kring fenomenet i 

fråga har man uppnått så kallad teoretisk mättnad. Detta skulle då innebära att man kan säga 

något om hur populationen i stort ser på fenomenet, dvs. generalisera (Esaiasson et al., 2007). 

 

Att vi endast har intervjuat fem personer, och att samtliga av dessa framförallt har varit 

hemlösa i Stockholm, kan tänkas göra det svårt att säga något om hur personer i andra städer 

och andra länder upplever vägen ut ur hemlösheten. Dock behöver inte detta vara ett problem 

då ambitionen inom kvalitativa studier är att undersöka hur något kan se ut, och inte hur det 

alltid ser ut. Då vi har sett mönster i våra intervjudeltagares utsagor kan resultaten antas vara 

relativt generaliserbara till andra personer enligt analytisk generalisering. Det kan med andra 

ord vara så att resultatet av dessa fem personers berättelser om bl.a. vägen ut ur hemlöshet 

stämmer överens med hur vägen ut ur hemlöshet upplevs för andra personer. 

 

Å andra sidan är problemet med snöbollsurval att de utvalda intervjudeltagarna inte alltid är 

representativa för populationen. Genom detta urval har nämligen intervjudeltagarna 
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kopplingar till varandra vilket kan göra att vissa egenskaper, som exempelvis kön, ålder, 

bakgrund och värderingar, i denna grupp eventuellt är överrepresenterande. Detta kan göra det 

svårt att generalisera resultaten (Esaiasson et al., 2007). Vi menar dock att snöbollsurval är 

nödvändigt i denna studie för att vi skulle kunna få tag på intervjudeltagare. Detta då personer 

som har tagit sig ur hemlösheten inte längre definieras som hemlösa och därmed är det svårt 

att veta vilka de är och hur man ska komma i kontakt med dem. 

 

Ett problem med att generalisera intervjudeltagarnas svar om socialtjänstens insatser är att vi 

endast har intervjuat personer vi har kommit i kontakt med genom olika frivillighets-

organisationer. Det kan nämligen vara så att dessa personer har vänt sig till 

frivillighetsorganisationer efter att ha blivit besvikna på just socialtjänsten. En naturlig följd 

av detta kan bli att de här personerna är positivt inställda till frivillighetsorganisationer men 

negativt inställda till socialtjänsten, vilket inte behöver vara representativt för populationen. 
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5. Resultat och analys 

Nedan presenteras resultat och analys. Som tidigare nämnts har fyra teman framkommit 

genom meningskodning (se 4.3 Tillvägagångssätt). Temat Socialtjänsten och vad som borde 

göras annorlunda har dock inte analyserats med hjälp av valda teoretiska perspektiv då detta 

tema inte berörde de olika faserna i förändringsprocessen. Däremot har detta tema kopplats 

till tidigare forskning. 

 

5.1 Motivationsfaktorer till förändring 

Resultat 

Flera intervjudeltagare berättar att de under en lång tid funderade på att förändra sin 

livssituation innan förändringen blev verklighet: ”Förmodligen har jag väl bearbetat… Utan 

att jag har tänkt så mycket på det så har det legat och grott så där va” (intervjudeltagare 5). 

Denna förändring handlar primärt om att få en egen bostad med ett eget hyreskontrakt. Under 

den här tiden då de överväger en förändring beskriver intervjudeltagarna en viss ambivalens. 

Detta gör de genom att tala om olika motiverande faktorer och även vilka faktorer som talar 

emot en förändring. Ofta handlade de senare om att inte vilja eller kunna ge upp sitt missbruk, 

vilket är något som brukar krävas för att exempelvis få hjälp med en bostad av socialtjänsten. 

Intervjudeltagare 1 beskriver här de positiva aspekterna med att fortsätta sitt missbruk: 

 

Och en alkoholist som jag, om man sitter och har ångest och oro, då har man ju jäkligt 
svårt att säga nej. Det existerar ju inte […] Ta en jävel för fan. Och då gör man det, och 
då blir det frid och fröjd. Då mår man ju som en prins (intervjudeltagare 1).  

 

Att slippa ansvaret som följer med ett förstahandskontrakt, som exempelvis att behöva betala 

hyran och övriga räkningar, var också en anledning som framkom till att tvivla på förändring 

av sin instabila boendesituation. Faktorer som motiverar till en förändring beskrivs av flera 

intervjudeltagare. Intervjudeltagare 1 beskriver barnen som en motivationsfaktor till att börja 

förändra sitt liv: 

 

Så träffade man dem när man hade varit nykter i några veckor, då kände man ju 
skillnaden. Att de berömde och sa "bra farsan" och du vet. Så det är ju mycket det, att 
ens eget kött och blod... att de blir glada. […] Det var ju då när jag fick det här 
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erbjudandet, fick den här bostaden här. Så att jag kunde bjuda hem mina barn. Förut 
kunde jag ju inte bjuda hem dem till en fyllekvart (intervjudeltagare 1). 

 

Han berättar även hur han har påverkats som person av att ha en bostad: 

 

Man har blivit mycket lugnare. Det är ju det. Och när man blir lugnare behöver man ju 
inte ta till spriten. Det är ju mycket det. Ångest och oro. Det är ju 99,99 procent 
säkerhet, att det är därför man tar till alkohol eller om man är narkoman narkotika. Man 
kan inte sova om nätterna. Går ut och köper några bärs och lugnar ned sig, men det blir 
ju ännu värre senare. Men det är ju för stunden, att åh vad skönt, ringer polare och 
kommer upp och snackar. Då är ju allting glömt. Det är ju där det ligger. Det är ju det 
värsta problemet. Men känner man att man har det här lugnet, med tak över huvudet. 
Man slappnar av på ett helt annat sätt. Man känner inte den där stressen 
(intervjudeltagare 1).  

 

För intervjudeltagare 1 blir att slippa ångest, oro och stress alltså en slags motiverande faktor 

till att fortsätta sina förändrade vanor. I intervjudeltagare 2:s fall handlar den motiverande 

faktorn till förändring av boendesituation om att det är att svårt att bo utomhus när man har 

problem med hälsan, som i hans fall en lungsjukdom. Han säger att ”portar, källare och 

ibland ute, är ingen höjdare på vintern. Speciellt när man som jag har det svårt att andas” 

(intervjudeltagare 2). 

 

Det gick att också att urskilja avgörande händelser som fick intervjudeltagarna att motiveras 

till att försöka ta sig ur sin hemlöshet. En av intervjudeltagarna berättar exempelvis om hur 

hon fick en tankeställare då hon fick problem med hjärtat och tvingades till en operation som 

hon endast hade tjugo procents chans att överleva. Nedan svarar hon på frågan om vad som 

hade hänt om hon inte hade fått den lägenheten hon bor i idag och hur bostaden blev hennes 

räddning.  

 

Jag hade inte levt nu. Liksom man orkar inte när man har hjärtfel och det, att vara ute i 
svängen på det viset. Det hade inte funnits möjlighet (intervjudeltagare 4). 

 

Intervjudeltagare 5 tar upp risken för återfall som en motiverande faktor för att försöka ordna 

en bostad. Han beskriver varför han bestämde sig för att sluta och svårigheterna med att 

fortsätta bo på härbärgen om man har slutat missbruka: 

 

Det blev för dyrt. Plus att jag mådde dåligt liksom. Hålla på varenda dag för att kunna 
ta sig till jobbet. Börja morgonen med att ta en lina. Jätteskoj. Sen för att kunna sova så 
röker du braj och dricker bira. Det slår ju ut huvudet till slut. Men så höll jag på under 
ett par års tid. […] Jag har ju själv lagt ned mitt. […] Och grejen med att jag ville ifrån 
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de här boendena var också att det som inte finns på gatan finns där. Hela kartan finns 
inne på ställena. Från braj och uppåt. Och ren försäljning. Man har det så nära inpå sig 
att till slut vill man därifrån. […] Men det tog ju en bra stund innan jag tog det beslutet 
själv. Men jag klarade det inte till slut, så jag gick ute om nätterna, från härbärgena. Det 
funkade inte. […] Jag måste få en bostad, det går inte att gå ute (intervjudeltagare 5). 

 

Kommentar 

Att de flesta intervjudeltagare i början av förändringsprocessen beskriver vägen fram till 

själva förändringen som lång och med en viss ambivalens till att förändra sitt liv kan förstås 

utifrån Stages of Change-teorin som fasen Contemplation (Prochaska, DiClemente & 

Norcross, 1992). Detta då denna fas innebär att personen är medveten om sina problem och 

överväger att förändra sin situation, men har fortfarande inte helt bestämt sig utan väger för- 

och nackdelar med ett förändrat beteende mot varandra. Dessutom är det vanligt att befinna 

sig i denna fas under en lång period. Exempelvis handlar ambivalensen i intervjudeltagare 1:s 

fall om att han både ser fördelar och nackdelar med att få en bostad. Att ha en egen lägenhet 

är han positivt inställd till men detta kräver att han upprätthåller ett liv utan missbruk och det 

är något han inte enbart ser fördelar med. De två avgörande händelser som motiverade 

intervjudeltagare 4 och 5 till förändring kan förstås som vändpunkter då de fick 

intervjudeltagarna att komma till insikt om att de måste förändra sin boendesituation. Enligt 

The Process of Role Exit är nämligen en vändpunkt en händelse som får en att definitivt 

bestämma sig för en förändring (Ebaugh, 1988). Intervjudeltagare 4:s vändpunkt skulle 

eventuellt kunna förstås som en kombination av vändpunkterna Specific events och Either- or 

alternatives. Specific events innebär utmärkande händelser som exempelvis dödsfall eller 

graviditet och Either- or alternatives innebär att om man inte tar ett beslut om förändring 

genast innebär det exempelvis att man riskerar sitt liv (Ebaugh, 1988). Den förstnämnda 

vändpunkten kan kopplas till intervjudeltagare 4:s situation då hennes hjärtproblem och 

operation kan ses som utmärkande händelser och den senare vändpunkten då hon själv säger 

att hon inte skulle ha överlevt om hon inte hade förändrat sin boendesituation. 

Intervjudeltagare 5:s vändpunkt kan däremot förstås som vändpunkten Time-related factors 

som innebär en känsla av att man måste göra en radikal förändring nu för att inte fastna i en 

otillfredsställande livssituation för alltid (Ebaugh, 1988). Han beskriver nämligen att han inte 

kunde vistas på härbärgen när han var drogfri eftersom han då riskerade att falla tillbaka i 

missbruk och därmed fastna i en livssituation han inte trivdes i.  
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Enligt The Process of Role Exit- teorin upplevs ofta vändpunkter som dramatiska och 

plötsliga, men föregås i de flesta fall av en lång process av tvivel på livssituationen och 

sökande efter alternativ (Ebaugh, 1988). Intervjudeltagare 4 och 5:s berättelser kan förstås 

utifrån detta då intervjudeltagare 5 tidigare beskrev att ”utan att jag har tänkt så mycket på 

det så har det legat och grott så där va” innan vändpunkten inträffade och att 

intervjudeltagare 4 berättar att hon har försökt förändra sin situation under en tid men att det 

var först vid denna händelse som livssituationen blev ohållbar utan ett fast boende.  

 

Vi förstår resultaten dessutom som att bostaden i sig är betydelsefull på fler sätt än att den ger 

tak över huvudet. Den kan ge möjlighet att utvecklas som person, vara ett tillfälle att förändra 

fler delar i sin livssituation och ha påverkan på både den fysiska och psykiska hälsan. I 

intervjudeltagarnas fall kan det sägas ha handlat om en möjlighet att bli drogfri, att fortsätta 

vara drogfri, att få bättre kontakt med sina barn, att få bättre fysisk hälsa samt att få minskad 

ångest och oro. En studie om Bostad först visar att det kan vara en strategi som är användbar 

för att komma till rätta med hemlöshet (Pearson, Montgomery & Locke, 2009). Våra resultat 

tyder även detta då att lyckas få en bostad tycks öppna upp för ett flertal nya möjligheter, 

exempelvis att bli av med sin missbruksproblematik.    

 

5.2 Att försöka ordna en egen bostad 

Resultat 

Även om intervjudeltagarna ville och var beredda att förändra sin boendesituation betydde 

inte det att de rent praktiskt kunde ordna en bostad direkt. En intervjudeltagare berättar om 

hur hon spontant försökte ordna en bostad då tillfälle gavs. Hon bröt sig in i en tom lägenhet 

och ockuperade den i en månad tillsammans med sin pojkvän tills polisen upptäckte dem. I ett 

försök att få bo kvar i lägenheten permanent kontaktade hon hyresvärden: 

 

Men det var ju [hyresvärdens namn] som ägde det här, så jag gick upp till högsta hönset 
där och sa det att hörru du, jag har flyttat in i en lägenhet och jag har sökt jobb på [en 
arbetsplats i närheten] så kan jag få bo kvar om jag betalar hyran? Han vart ju galen och 
sa att jag måste få konsekvenser av det här, så då fick jag en månad på kåken för att jag 
hade gjort det här då. Men vi hade i alla fall en månad att bo någonstans 
(intervjudeltagare 4).  
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Intervjudeltagare 4 försökte därmed ordna ett eget boende utan att lyckas. Inte förrän hon fick 

förtur i bostadskön av medicinska skäl fick hon ett förstahandskontrakt: 

 

Sen fick jag förtur eftersom jag hade medicinska skäl. Jag hade ju stått i bostadskön i 
många år, så jag fick min första lägenhet. Jag har haft den i 17 år nu. Så där fick jag min 
lägenhet. […] Ja, den fick jag via bostadsförmedlingen, och jag fick förtur då eftersom 
hjärtläkaren hade skrivit papper på att jag behövde tak över huvudet (intervjudeltagare 
4). 

 

En annan intervjudeltagare beskriver att det är svårt att försöka ordna en bostad utan att ha en 

inkomst: 

 

För jag kommer aldrig att få ett erbjudande om bostad. Men i dagsläget ligger jag bättre 
till för idag har jag sjukpension. Om man säger en vanlig uteliggare eller hemlös har ju 
inte sjukpension. Jag fick sjukpension för ett år sedan. Och när man inte har det, har 
man inga som helst möjligheter att komma loss (intervjudeltagare 3). 

 

En intervjudeltagare fick möjlighet att ansöka om en bostad genom bostadsförmedlingen först 

då han fick ett anställningsbevis, även om han var mentalt redo att ta sig ur sin hemlöshet 

innan dess.  

 

Det [syftar på att söka bostad] hade jag ingen möjlighet till. Eftersom det var extrajobb. 
Det var inte någon fast anställning. Det var ju vikariat hela tiden. Och då får du ju inget. 
Du kan ju inte ens ställa dig i bostadskön. Bostadskön kan du ju stå i men du får ju 
ingen bostad va. Måste ha fast anställning först. […] Sen fick jag anställning på 
[arbetsplatsens namn] också. […] Så jag slängde iväg det till bostadsförmedlingen. Fick 
svar att jag fick den här lägenheten (intervjudeltagare 5). 

 

Intervjudeltagare 5 lyckades därmed ordna en bostad på egen hand men först efter att han 

hade fått en fast anställning med anställningsbevis. En annan väg ut ur hemlösheten beskrivs 

av intervjudeltagare 1. Han bodde på ett rehabiliteringscenter för missbrukare och ”plötsligt 

frågade de mig, och då hade jag ju skött mig, och då fick jag det här erbjudandet om 

träningslägenhet som jag bor i nu”.  

 

Kommentar 

Intervjudeltagarna tycks här vara medvetna om det problematiska i sina livssituationer och 

vara redo för en förändring, och kan därmed sägas befinna sig i fasen Action i Stages of 

Change-teorin, som innebär just det här (Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992). Detta 

behöver dock inte innebära att vägen ut ur hemlösheten är enkel och okomplicerad från 
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beslutandet till målet. Vägen mot en egen bostad kan nämligen se ut på många olika sätt. 

Vissa lyckas ordna en bostad på egen hand och andra tar sig stegvis uppåt i Boendetrappan. 

För vissa kan möjligheter uppenbara sig i form av exempelvis ett anställningsbevis, 

sjukpension eller ett läkarintyg. Att tillfälle plötsligt ges till en egen bostad behöver inte 

sammanfalla i tiden med att man beredd att förändra sin situation, dvs. att man befinner sig i 

Action-fasen, utan det kan gå en lång tid däremellan. Som Nooe och Pattersons (2010) 

slutsatser visar kan hemlöshet förstås som resultatet av samspelet mellan individuella faktorer, 

socio-ekonomiska strukturer och yttre omständigheter. Våra resultat tyder även på detta då 

man ofta själv måste vara beredd att förändra sin situation samtidigt som yttre faktorer har 

stor betydelse när det gäller att få erbjudande om en bostad. Det är därmed viktigt att ta 

hänsyn till både individuella och strukturella faktorer när man studerar vägen ut ur hemlöshet.  

 

5.3 Framtiden  

Resultat 

De intervjudeltagare som idag har egna förstahandskontrakt tycks ha liknande syn på 

framtiden. Intervjudeltagare 5 berättar om sina framtidsplaner: 

 

Jag ser positivt faktiskt. […] Jag tror att jag får fast jobb snart igen. Då tänker jag byta 
lägenhet. […] Och så jobbet som sagt var. Och att man kanske får lite pengar över så att 
man kan resa någonstans. Det är en önskan jag har. Ett normalt svenneliv 
(intervjudeltagare 5). 

 

Intervjudeltagare 4 verkar trivas med sitt liv som det ser ut idag, men framtiden är ändå oviss 

då den avgörs av en eventuell hjärtoperation: 

 

Det är ingen som kan få mig att ta ett återfall idag för nu är jag nästan framme vid min 
hjärtoperation och jag har bestämt att jag vill leva mera. Det är jätteviktigt för mig. […] 
Så det är skithäftigt att vara drogfri idag faktiskt. Att känna att man är en deltagare och 
inte en åskådare, för det har man varit i så många år. Jag började ju röka hasch när jag 
var 12 år, och började injicera när jag var 15. Man hade aldrig kunnat tro att man skull 
få uppleva det här i det här livet, att man skulle vilja vara drogfri en enda dag 
(intervjudeltagare 4). 

 

Dock tycks dessa två intervjudeltagare inte ha sett lika positivt på framtiden under tiden då de 

inte hade eget förstahandskontrakt. Intervjudeltagare 5 beskriver framtiden under den här 

perioden som att ”den var nog mest svart” medan intervjudeltagare 4 säger att ”jag tänkte 



 39 

aldrig på framtiden. Man levde ju bara, det var bara dagen som gällde att överleva”. 

Intervjudeltagare 1, 2 och 3 som idag befinner sig i den situationen, dvs. att inte ha ett 

förstahandskontrakt, beskriver framtiden på ett liknande sätt fast utifrån sin nuvarande 

situation, som exempelvis att ”jag ser kolsvart på den. Ser mörkt ut, kan inte bli mörkare. Det 

finns ingen ljuspunkt” (intervjudeltagare 3).  

 

Kommentar 

Fasen Maintenance i Stages of Change-teorin innebär att personen bibehåller sitt förändrade 

beteende och införlivar det i sin vardag. Om personen inte återfaller i sitt gamla beteende 

behöver man inte lämna denna fas (Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992). Dessa resultat, 

om hur intervjudeltagarna uppfattar framtiden, kan förstås som att de med förstahandskontrakt 

befinner sig i denna fas då de har förändrat sin situation och vill fortsätta leva i samma 

riktning. Dessutom kan dessa personer förstås som att de ser positivt på framtiden idag men 

att de inte gjorde det under tiden då de inte hade ett förstahandskontrakt. De av 

intervjudeltagarna som ännu inte har förstahandskontrakt tycks se negativt på framtiden precis 

som intervjudeltagare 4 och 5 gjorde då de var i samma situation. Vi förstår det som att 

intervjudeltagarna som ännu inte har förstahandkontrakt inte helt befinner sig i fasen 

Maintenance och att de kanske hade vågat se mer positivt på framtiden om de hade haft en 

stabilare boendesituation.  

 

5.4 Socialtjänsten och vad som bör göras annorlunda 

Resultat 

Alla intervjudeltagare berättar om deras erfarenheter av socialtjänsten och dessa berättelser är 

oftast negativa. En intervjudeltagare säger om socialtjänsten att ”de har inte gjort någonting 

kort och gott utan att ge mig kalla handen” (intervjudeltagare 2). En annan svarar ”driver du 

med mig? Skämtar du?” (intervjudeltagare 3) på frågan om ifall något socialtjänsten har gjort 

för honom var positivt. Intervjudeltagare 5 beskriver här mer detaljerat vad han tycker 

fungerar dåligt med socialtjänstens nuvarande system: 

 

Men den här superkontrollen de kör, det blir ju att man då fular i alla fall bakom 
ryggen. Då håller man sig borta när man ska vara där, eller det kan du inte göra om du 
går på metadon eller så, men i övrigt. Då kan man ju hålla sig borta så man inte stör. 
[…] Och med amfetamin håller man ju också sig borta och så räknar man ju ut att det 
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här tar fyra fem dygn innan det går ut. Så det är samma sak där, och de vet ju om att 
man ljuger. Ändå kör de det systemet. Det är det jag tycker är så jävla larvigt 
(intervjudeltagare 5).  
 

Även intervjudeltagare 2 upplever att systemet har brister. Han berättar att han inte får någon 

hjälp av socialtjänsten utan måste lösa sina problem på egen hand: 

 

Man måste ta tag i det själv. Man kan inte sitta ner och förvänta sig att någon annan ska 
göra det åt en. Och nu när kommunen har vägrat mig all hjälpt och stöd, så...  ja, då 
måste jag göra det själv. Så jag har ju grejat fram det här andrahandsboendet. […] Så 
vida att man inte är i den situationen att man blir skickade till avvänjning eller torken 
eller vad det nu kan heta. Men jag är inte i den sitsen. Men jag funderande ju ett tag på 
att börja supa mig full och gå till socialtjänsten för att se hur det funkade 
(intervjudeltagare 2). 

 

Intervjudeltagare 3 beskriver också negativa erfarenheter av socialtjänsten, och han berättar 

hur det fungerar på exempelvis stödboenden. Han förklarar att han gång på gång får flytta 

därifrån när personalen hittar hans amfetaminverktyg:  

 

Och när de går igenom och rotar åker jag ut. Gång på gång på gång på olika ställen. Det 
finns ju ingen mening med att man ska kunna bo, jag ser det så (intervjudeltagare 3). 

 

Även om de flesta intervjudeltagare beskriver socialtjänstens arbete på ett sätt som kan 

uppfattas negativt finns även de som berättar om positiva erfarenheter: 

 

Det är de [syftar på socialtjänsten] som har fått mig drogfri faktiskt. […] Sen tändes det 
ett intresse av deras behandling, och den gick jag ju sen, och det var därav jag blev 
drogfri (intervjudeltagare 4). 

 

Intervjudeltagarna berättar också vad de anser att socialtjänsten borde göra annorlunda. De 

flesta intervjudeltagare verkar överens om att en bostad löser många problem, och borde 

erbjudas i ett tidigt skede:  

 

Bara det här med att har du inte jobb så får du inte bostad, och har du inte bostad får du 
inte jobb. Först en bostad och tak över huvudet liksom. […] Att alla får ett litet rum. 
Tak över huvudet och en dörr att stänga om sig (intervjudeltagare 4). 

 

Att socialtjänsten bör göra allt de lovar är något flera av intervjudeltagarna tar upp som något 

som borde fungera annorlunda. En intervjudeltagare säger att ”det jag hade velat från första 

början är att de [syftar på socialtjänsten] hade hållit sina löften” (intervjudeltagare 3) och 
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intervjudeltagare 1 beskriver vilka konsekvenser det kan få om socialtjänsten inte håller vad 

de lovar: 

 

Så det är väl det enda jag kan skälla på socialtjänsten, att de har gjort fel, med till 
exempel utbetalning av pengar. Att de erkänner själva att de har gjort fel. Men då kan 
det ju bli förskjutet några dagar, den här betalningen. Och det är ju jobbigt om man har 
dåligt med pengar. Det är sådant som inte får hända en sådan som mig, att de gör 
sådana misstag. För det är då man kan få ett återfall. […] Det är ju i sådana fall man får 
återfall, att man blir så jävla förbannad och nu skiter jag i allting, och går ut och träffar 
en polare och hit med en groggjävel förfan. Det är ju sådant som sätter fart på hela 
grejen (intervjudeltagare 1). 

 

Förutom att socialtjänsten bör hålla sina löften beskriver intervjudeltagare 3 svårigheter som 

personer i vissa situationer kan få med att leva upp till socialtjänstens krav: 

 

En som har bott i skogen i många år, eller något sådant där, klarar inte av att komma till 
ett normalt arbete. […] Och utan sjukbidrag och istället vara tvungna att gå till socialen, 
normer och grejer. De säger att gå och gör pissprov där, pissprov där, du är positiv, du 
åker ut. Men det går inte att bo i skogen utan missbruk. Det är fullständigt omöjligt. För 
förr eller senare mår du så dåligt psykiskt så du måste gömma undan i missbruk, eller ta 
amfetamin för att inte behöva sova. Hur stark och hur kraftig eller hur jävla duktig du är 
så förr eller senare så åker du dit i alla fall. Och det finns ingen som skulle säga jag 
skulle klara det (intervjudeltagare 3). 

 

En intervjudeltagare har en idé om vad som borde göras annorlunda i samhällets arbete kring 

hemlöshet. Han föreslår att varje hemlös person ska tilldelas en lots som ska finnas med som 

ett stöd genom hela processen: 

 

En lots. Den ska vara med hela vägen. Man ska inte släppa taget sen när man kommit in 
i lägenheten. Det är verkligen då problemen uppstår liksom. […] Hjälpa till i själva 
boendena, för man är ju handlingsförlamad. Man är ju van att om man bor på 
natthärbärge så tvättar de ju dina kläder, lagar maten, bäddar åt dig. Det är nästan att de 
går in och skrubbar en på ryggen i duschen. Det är mycket sådana bitar. Hur tar man 
hand om en räkning? Du har ju inga räkningar på härbärgen. Och hur få man pengarna 
att räcka? Vad ska jag handla för mat? Du har ju inte råd att kasta hur mycket mat som 
helst om du har försörjningsstöd. […] Det är många som säger det att det här med hur 
man sköter en lägenhet och hur man beter sig i tvättstugan, det är ju sådana bitar som 
man måste lära sig (intervjudeltagare 5).  

 

En annan uppfattning är att socialtjänsten inte kan göra något ifall personen inte själv vill 

förändra sin situation, men att så fort personen har bestämt sig måste socialtjänsten ingripa 

genast: 
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Det går inte att hjälpa någon som inte vill själv. […] Däremot, när någon kommer och 
ber om hjälp, och säger det att nu har jag bestämt mig för att sluta knarka, hjälp mig. Då 
ska man fånga dem direkt för dagen efter kan det vara försent. Det är jätteviktigt. För då 
har man i stort sett kapitulerat, och får man inte hjälp då så kör man ju på igen, och då 
kan den där tanken vara borta sen. Så det är jätteviktigt (intervjudeltagare 4). 

 

Kommentar 

Vi uppfattar intervjudeltagarnas berättelser angående socialtjänstens insatser som till största 

del negativa. Exempelvis verkar intervjudeltagare 2 uppleva att han har fallit mellan stolarna 

då han varken missbrukar eller har psykiska problem utan endast saknar en bostad. Han 

övervägde därför att förvärra sin situation för att på så vis få hjälp med en bostad av 

socialtjänsten. Intervjudeltagarna beskriver även hur de upplever att socialtjänsten fortsätter 

använda ett system de vet har brister. Detta kan kopplas till det Beijer (2007) skriver om att 

samhällets åtgärder har brister då människor kan vara hemlösa år efter år trots kostsamma 

insatser. Det här kan bero på att det finns relativt outforskade områden inom vissa delar av 

hemlöshetsforskningen, som exempelvis vilka metoder som är mest framgångsrika (Beijer, 

2007). Det intervjudeltagarna säger om socialtjänstens system kan därmed förstås utifrån 

bristen på forskning inom dessa frågor. Vi tänker oss att socialtjänsten fortsätter att använda 

ett system de vet inte är optimalt eftersom det inte finns tillräckligt med forskning för att det 

ska ges några andra alternativ. Bostad först är dock en metod som enligt forskning kan vara en 

användbar metod för att lösa problemen med hemlöshet (Pearson, Montgomery & Locke, 

2009), och vi förstår våra resultat som att denna uppfattning delas av de flesta 

intervjudeltagarna.  

 

Som tidigare nämnts finns det även problem med Boendetrappans konstruktion. Sahlin (1996) 

skriver att det finns ett inbyggt misslyckande i Boendetrappan då många hemlösa dels har 

svårt att nå det översta trappsteget och dels kan vara tvungna att gå nedåt i trappan vid till 

exempel ett återfall i missbruk. I Boendetrappan kan klienter ”belönas” och ”bestraffas” 

beroende på om de lever upp till socialtjänstens krav eller inte. Boendetrappan ger därmed 

inte bara klienterna möjlighet att ta steg närmare en bostad utan kan även fungera som en 

”sanktionstrappa” som bestraffar klienter (Sahlin, 1996). Vi uppfattar intervjudeltagare 3:s 

beskrivning av hur han inte lever upp till socialtjänstens krav och därför inte heller får bo kvar 

på deras olika boenden som ett tydligt exempel på denna sanktionstrappa.  

 



 43 

Ett annat problem som beskrivs med socialtjänstens insatser är att vissa personer varken kan 

arbeta själva eller leva upp till socialtjänstens krav för att få försörjningsstöd. Enligt 

intervjudeltagare 3 kan man nämligen inte komma tillbaka till ett vanligt arbete efter att ha 

bott ute i många år, men för att få försörjningsstöd måste man hålla sig drogfri, vilket är 

omöjligt då man inte har något eget boende. Vi ser detta som en paradox, dvs. att man måste 

bli drogfri för att få hjälp att ta sig ur sin hemlöshet men att man samtidigt inte klarar av att 

vara hemlös utan att vara tvungen att missbruka. 



 44 

6. Slutsatser och avslutande diskussion 

Den här studien syftar till att ta reda på hur vägen ut ur hemlöshet kan se ut och upplevas samt 

hur personer med erfarenhet av att vara hemlösa kan se på samhällets lösningar kring 

hemlöshet.  

 

En frågeställning är hur vägen ut ur hemlöshet kan se ut. Studien visar att denna väg kan se 

väldigt olika ut. Ett sätt att ta sig ur hemlöshet är att ta hjälp av socialtjänsten. Deras insatser 

innebär ofta olika former av specialkontrakt och andra sorters boenden i Boendetrappan, som 

exempelvis härbärgen. Ett annat sätt kan vara att på egen hand försöka ordna boende på olika 

sätt som exempelvis genom att bo hos vänner och släktingar eller genom andra- och 

tredjehandskontrakt för att sedan förhoppningsvis få ett förstahandskontrakt. Både om man tar 

hjälp av socialtjänsten och om man ordnar ett boende på egen hand tyder mycket på att 

personer ofta förflyttas steg för steg mot mer stabila boendeformer. Inom socialtjänsten finns 

Boendetrappan som innebär just detta (Löfstrand, 2003), men även utanför den sekundära 

bostadsmarknaden tycks någon form av trappstegsmodell förekomma. Med detta syftar vi på 

en person som exempelvis har ockuperat ett övergivet hus för att sedan bo tillfälligt hos en 

bekant och efter det få ett eget tredjehandskontrakt och så vidare mot en mer och mer stabil 

boendesituation. Man verkar även kunna växla mellan olika boendeformer både inom och 

utanför den sekundära bostadsmarknaden, exempelvis om en person går från att bo utomhus 

till att bo på härbärge för att sedan bo hos en bekant och därefter få ett specialkontrakt. Utöver 

dessa exempel på vägar ut ur hemlöshet har ytterligare ett sätt framkommit i denna studie, 

nämligen de gånger då en möjlighet till ett förstahandskontrakt plötsligt uppenbarar sig. 

Exempel på detta kan vara att en plötslig sjukdom leder till ett läkarutlåtande om att man 

snabbt bör få en bostad och att man på så vis får företräde i bostadskön. Denna väg till en 

bostad kan ses som motsatsen till trappstegsmodeller eftersom denna inte sker steg för steg.  

 

En annan frågeställning är hur vägen ut ur hemlöshet kan upplevas, och av resultat och analys 

framgår att den kan upplevas som lång och väldigt svår att genomföra. Genom processen att 

ta sig ur sin hemlöshet kan man uppleva sig ha förändrats som person. Detta kan förstås 

utifrån våra resultat om bostadens betydelse. Att ha en egen bostad har nämligen visats betyda 

mer för den enskilde än att bara ge tak över huvudet. Detta då en bostad kan innebära en 
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möjlighet till personlig utveckling på flera plan. Dessutom förstår vi det som att tryggheten i 

att ha ett eget boende påverkar synen på framtiden till att bli mer positiv. Utifrån resultat och 

analys framgår även att vägen till en bostad inte enbart går att förstå utifrån de teoretiska 

fasmodeller vi har använt då även yttre omständigheter har en betydande roll. Exempelvis kan 

personer uppleva sig beredda att förändra sin livssituation, dvs. att befinna sig i Action-fasen 

(Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992), men den faktiska förändringen kan ändå inte ske 

på grund av yttre omständigheter. Dessa omständigheter kan vara exempelvis långa väntetider 

i bostadskön och skulder som gör att man inte godkänns som hyresgäst. En spekulation är att 

det även skulle kunna vara tvärtom, dvs. att de yttre omständigheterna ger möjlighet till ett 

boende, men att det samtidigt finns andra faktorer som inte gör en förändring möjlig. Med 

detta menar vi att en person som erbjuds någon form av boende kanske inte är redo att ta detta 

steg, dvs. att man inte befinner sig i Action-fasen. Detta skulle därmed kunna vara ett sätt att 

förstå motgångar utifrån Stages of Change-teorin på så vis att det kan uppstå problem om man 

inte tar hänsyn till vilken fas personen man ska hjälpa befinner sig i.   

 

Vår sista frågeställning handlar om hur personer med erfarenhet av att vara hemlösa kan se på 

samhällets lösningar kring hemlöshet. Resultat och analys visar på en övervägande negativ 

syn på socialtjänstens insatser som till största del grundas i deras egna erfarenheter. Vi förstår 

resultaten som att Bostad först däremot är en metod som många önskar skulle användas i 

större utsträckning. Å ena sidan visar våra slutsatser att det kan vara svårt att erbjuda någon en 

bostad om personen inte är redo för den förändringen, vilket skulle kunna sägas tala emot 

metoden Bostad först. Å andra sidan kan en bostad vara det som krävs för att personen ska 

kunna ta tag i övriga delar av sitt liv, vilket är principen i Bostad först (Denvall, Granlöf, 

Knutagård, Nordfeldt & Swärd, 2011). Dessutom visar forskning att Bostad först är en metod 

som kan vara användbar för att lösa problemen med hemlöshet (Pearson, Montgomery & 

Locke, 2009).  

 
6.1 Metoddiskussion  

Vad vi skulle kunna ha gjort för att förbättra reliabiliteten är att vi båda skulle ha transkriberat 

samtliga intervjuer. Detta för att vi då skulle kunna jämföra intervjuutskrifterna och tydligt se 

om de överensstämde med varandra. Vi valde istället att noggrant läsa igenom alla 

intervjuutskrifterna och även låta intervjudeltagarna ta del av dem.  
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Något vi skulle kunna ha gjort för att förbättra generaliserbarheten är att inte bara intervjua 

personer vi kom i kontakt med via frivillighetsorganisationer utan även försöka få kontakt 

med personer via socialtjänsten. Detta då vissa av våra intervjudeltagare kan tänkas ha vänt 

sig till frivillighetsorganisationer efter att ha blivit besvikna på just socialtjänsten och därmed 

är negativt inställda till dem men positivt inställda till frivillighetsorganisationer. Eventuellt 

skulle ett bredare urval ha gett en mer generaliserbar bild av populationen. 

 

Det skulle också ha varit intressant att ha haft snävare urvalskriterier och endast intervjuat 

före detta hemlösa personer enligt Socialstyrelsens definition. Då skulle vi förhoppningsvis ha 

fått fler berättelser om hur hela vägen ut ur hemlösheten kan se ut och inte bara delar av 

förändringsprocessen. Det som är intressant med det nuvarande urvalet är att vi fick ta del av 

olika sorters berättelser beroende på var i processen intervjudeltagarna befinner sig i idag.  

 
6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Precis som Pearson, Montgomery och Locke (2009) anser vi att Bostad först är en metod som 

bör undersökas närmare. Vi tänker oss att det exempelvis kan vara intressant att studera vilka 

specifika aspekter inom Bostad först som fungerar och vilka som inte gör det, då det i denna 

studie har framkommit att bostaden i sig kan vara betydelsefull på många sätt utöver att ge tak 

över huvudet. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Vägen in i hemlöshet 
 

- Kan du berätta om hur ditt liv såg ut innan du blev hemlös? 
- Kan du berätta om hur du blev hemlös? Hur kände du kring detta? 
- När insåg du att du var hemlös? När började du se på dig själv som hemlös? 

 
Tiden som hemlös 
 

- Hur länge var du hemlös? Har du varit det i flera perioder?  
- Hur mådde du/hur kändes det under den här perioden? Hur såg din livssituation ut? 

Hur kunde en vanlig dag se ut? 
- Hur såg du på dig själv?  
- Hur kände du att du blev bemött av andra?  
 

Början till en förändring 
 
- Försökte du förändra din situation? Hur? När? På vilket sätt? Hur gick det? 
- Fanns det något som motiverade dig extra mycket att ta dig ur hemlösheten? 
- Hur såg du på din framtid under denna period?  
- Fanns det någon händelse i ditt liv som var avgörande för ditt beslut att förändra ditt 

liv? Eller var det en lång process? 
 
Förändringen 
 

- Kan du berätta om hur det gick till då du tog dig ur hemlösheten? 
- Fanns det någon händelse som var avgörande för att du skulle ta dig ur hemlösheten? 

Någon speciell person som var viktig? Fanns det andra faktorer som var avgörande?  
- Om du har varit hemlös flera gånger och försökt ta dig ur den – var det något som var 

annorlunda denna gång?  
 
Samhällets insatser 
 

- Fick du något stöd från socialtjänsten? På vilket sätt? Vad var bra respektive dåligt 
med detta stöd? Anser du att något borde fungerat annorlunda? 

- Fick du stöd och hjälp av någon frivilligorganisation (ex. Ny gemenskap, 
Stadsmissionen)? På vilket sätt? Vad var bra respektive dåligt med detta stöd?  

- Vad hade du velat få för stöd och hjälp från samhället? Vad tror du hade fungerat bäst 
för dig? 

- Vad tycker du om samhällets insatser för hemlösa i allmänhet? Vad tror du att 
hemlösa idag skulle behöva för hjälp och stöd?  

 
Idag 
 

- Hur ser du på dig själv idag jämfört med då du var hemlös? Känner du att du har 
förändrats som person? På vilket sätt? 

- Hur ser du på framtiden? 
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Bilaga 2: Informationsbrev till intervjudeltagare 

Hej! 
  
Vi är väldigt glada att du vill medverka i denna studie! 
 
Vi heter Olivia och Micaela och studerar till socionomer på Stockholms universitet. Vi är inne 
på vår näst sista termin och skriver nu vår c-uppsats.  
  
Syftet med c-uppsatsen är att ta reda på hur vägen ut ur hemlöshet kan se ut och upplevas 
samt hur före detta hemlösa kan se på samhällets lösningar kring hemlöshet. Vi vill därför 
intervjua personer som har tagit sig ur hemlöshet och idag har en stabil boendesituation. 
  
Intervjun beräknas ta ca 45 minuter och kommer att bandas. Citat från din intervju kommer att 
ingå i vår c-uppsats, och uppsatsen i sin helhet kommer finnas tillgänglig för alla som vill läsa 
den.   
 
Det är frivilligt att delta i intervjun. Intervjudeltagarna är anonyma, och svaren kommer 
inte gå att koppla ihop med en viss person.  
 
Om du själv vill kommer det finnas möjlighet att läsa och kommentera transkriberingen av 
intervjun innan dina citat används i c-uppsatsen.  
 
 
 
 
Tack så mycket för din medverkan! 
  
Med vänliga hälsningar Olivia Blom och Micaela Norman. 
 
 
 
 
Micaela: 073-674 28 62 
Olivia: olivia_blom@hotmail.com 


