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Titel: Sociala nätverkets betydelse för vägen ur hemlöshet  

Författare: Angelica Gustafsson och Jon Oskarsson 

 

Abstract 
The aim of this study was to use stories from three people who previously lived in 

homelessness to increase the knowledge of the social network's impact on the process of 

exiting homelessness. In order to answer our questions, whether the social network facilitated 

or hindered the way out of homelessness, we have used a narrative method to take advantage 

of these person’s life stories. As a theoretical perspective, we used the ecology of human 

development, based on the idea that human development occurs in interaction with their 

environment at different levels. Results showed those interviewees’ networks had a 

significant impact on their path out of homelessness and that these relationships both 

facilitated and hindered this process. At the same time, these relationships affected our 

interviewees in different ways and were found in various areas of life, which indicates that 

there is more than one way out of homelessness. However, common patterns emerged in these 

stories that said that the relationships facilitated consisted of those who have supported and 

encouraged our interviewees in their way out of homelessness. While hindering relations 

consisted of those who disbelieved in the interviewees abilities and not supported when 

needed most. 
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1. Inledning  

”Jag trodde det var kört, jag var helt övertygad om att jag skulle dö där ute i Stockholm i en 

trappuppgång med en spruta i armen, att det var mitt öde.” Eva 

Så beskriver Eva, en av våra tre intervjupersoner, sin livssituation då hon levde i hemlöshet. 

Som socialarbetare kommer vi möta människor likt Eva, som då, i den marginaliserade 

positionen hon befann sig i, behövde hjälp och stöd för att förändra sitt liv. Att leva i 

hemlöshet är en av de mest utsatta livssituationer en människa kan befinna sig i. Den kan 

dessutom gå hand i hand med missbruk och/eller psykisk ohälsa vilket gör personen än mer 

drabbad och stigmatiserad (Christensen & Vinther 2006). 

Enligt Socialstyrelsens senaste mätning lever det i Sverige omkring 3600 människor i akut 

hemlöshet, dvs. de som bor på gatan, härbärge, akutboende eller jourboende (Socialstyrelsen 

2010a). Socialstyrelsen understryker sin syn på hemlöshet som situationen personen befinner 

sig i, samt att de i hemlöshet är en heterogen grupp med gemensamma nämnaren avsaknad av 

egen bostad. En fjärdedel av de akut hemlösa är kvinnor och tre fjärdedelar är män. 

(Qvarlander 2006) Under 2011 genomför Socialstyrelsen en ny mätning men den var inte 

publicerad när denna uppsats skrevs, utan beräknas offentliggöras den 9 januari 2012.   

Hemlösheten är mest utbredd i storstäderna. I Stockholm stad lever omkring 400 människor i 

akut hemlöshet (USK 2010). Vanligaste orsakerna till hemlöshet är i fallande ordning: 

missbruksproblematik, psykisk ohälsa, betalningsanmärkningar, vräkning, arbetslöshet och 

bostadsbrist. Även familjekonflikter och våld samt skilsmässa/separation (Qvarlander 2006). 

Swärd (2000) lyfter även avinstitutionalisering som en hemlöshetsorsak och menar att 

avvecklandet av de psykiatriska institutionerna på nittiotalet försatte en redan utsatt grupp i 

hemlöshet.  

1.1 Relevans för socialt arbete  

Beijer poängterade redan år 2007 att det skrivits omkring 5000 vetenskapliga artiklar om 

hemlöshet och att majoriteten handlar om hemlöshetens orsaker och om livet i hemlöshet men 

att endast fåtalet studier undersökt vad som faktiskt hjälpt människor att ta sig ur den. Detta 

väckte vårt intresse att se på vad som hjälpt människor ur hemlöshet. Vår litteratursökning 

över tidigare forskning om sociala relationers betydelse för vägar ur hemlöshet gav ett magert 

träffresultat, vilket underbygger Beijers påstående. Forskningen vi fann var uteslutande utförd 

i USA med undantag för en dansk studie. Vi fann inte någon svensk forskning som explicit 
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undersöker detta. 

Tidigare forskning framhäver sociala relationer som betydelsefulla för möjligheten att lämna 

hemlöshet. Kunskapen på området pekar på att upplevt socialt stöd från familj, vänner och 

samhälle, främjar vägen ur hemlöshet (Macknee & Mervyn 2002, Zlotnick, Tam & Robertson 

2003, Milburn et al. 2009). Även identitetsskapandet som icke hemlös (Macknee & Mervyn 

2002) samt att stödjande relationer med positiv inverkan på individens livsföring, hade en 

stark påverkan för en utträdesprocess, dvs. för vägen ur hemlöshet (Macknee & Mervyn 2002, 

Zlotnick et al. 2003, Milburn et al. 2009, Finfgeld - Conett 2010). Samtidigt hämmas 

möjligheten att lämna hemlöshet genom ett avståndstagande från familj, vänner och samhälle 

(Zlotnick et al. 2003, Kertesz, Crouch, Milby, Cusimano, Schumacher 2009). Även bristen av 

stödjande relationer samt frånvaron av sociala relationer utanför kontakterna på gatan 

försvårar en utträdesprocess (Macknee & Mervyn 2002, Milburn et al. 2009).  

Vi ser vår studie som relevant för socialt arbete då den tidigare forskningen pekar på att de 

relationer som finns att tillgå påverkar den enskildes möjlighet att ta sig ur hemlösheten. Det 

saknas även kunskap om svenska förhållanden och hur individens sociala nätverk kan 

inkluderas i det sociala arbetet med människor i hemlöshet. 

1.2 Problemformulering  

Vår förförståelse är att det sociala nätverket påverkar och påverkas av hur ett utträde ur 

hemlöshet hanteras. Det saknas kunskap på området, framförallt svensk forskning, vilket 

motiverar att genomföra en studie om sociala relationers betydelse för vägar ur hemlöshet. 

Förhoppningen med studien är att börja fylla kunskapsluckan. Med större förståelse för vad 

som hjälper människor att lämna hemlöshet kan vi i det sociala arbetet på ett bättre sätt möta 

dessa individer och deras behov. Kanske är det som den tidigare forskningen på området 

påvisar, att sociala relationer kan få avgörande betydelse för vägen ur hemlöshet.  Intresset 

med vår studie är därför att se om de sociala relationerna har betydelse för vägen ut och i 

sådana fall på vilket sätt dessa påverkar denna process. 
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1.3 Syfte   

Syftet med studien är att genom berättelser från människor som tidigare levt i hemlöshet öka 

kunskapen om det sociala nätverkets betydelse för processen att ta sig ur hemlöshet. 

1.4 Frågeställningar 

 På vilket sätt främjar relationer i det sociala nätverket vägen ur hemlöshet? 

 På vilket sätt hämmar relationer i det sociala nätverket vägen ur hemlöshet? 

1.5 Bakgrund 

Regeringen presenterade år 2007 en samlad strategi för arbetet mot hemlöshet under perioden 

2007 – 2009. En styrgrupp med Socialstyrelsen, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, 

Boverket samt Sveriges Kommuner och Landsting tillsattes för att leda arbetet med att 

genomföra strategin. Styrgruppen utvecklade en nära samverkan där målsättningen var att 

arbetet mot hemlöshet skall fortsätta och intensifieras (Socialstyrelsen 2010a). Regeringens 

strategi omfattar mål som att alla skall vara garanterade tak över huvudet och erbjudas 

fortsatta samordnande insatser utifrån individuella behov samt att antalet vräkningar skall 

minska och att inga barn skall vräkas. Även att inträden på den ordinarie bostadsmarknaden, 

ska underlättas för de som befinner sig i boendetrappor, träningslägenheter eller andra former 

av boenden som tillhandahålls av socialtjänsten och andra aktörer.  

Samma år utkom en rapport från Socialstyrelsen där samverkan mellan kommun och aktörer 

som hälso- och sjukvård, arbetsförmedling, kriminalvård, försäkringskassa samt kronofogden, 

men även mellan kommunala förvaltningar, förklaras väsentlig för det långsiktiga 

hemlöshetsarbetet. I rapporten, som enligt Socialstyrelsen bör betraktas som en vägledning i 

kommunernas arbete med hemlöshet, understryks betydelsen att sträva mot evidensbaserade 

boendeinsatser samt att metoderna dokumenteras, följs upp och utvärderas (Socialstyrelsen 

2010b).  

Socialstyrelsen (2010b) redogör att det finns två modeller av boendelösningar: boendetrappor 

samt ”bostad först” och att synen på bostaden som mål eller medel skiljer dessa åt. 

1.5.1 Boendetrappan 

Sveriges vanligaste boendelösning är enligt Socialstyrelsen (2010b) boendetrappan. Individen 

skall i viss ordning gå igenom stegen i trappan och på så sätt ”lära sig att bo”. Egna kontraktet 

och en plats på reguljära bostadsmarknaden, dvs. ett förstahandskontrakt, är målet. Boendet är 

ofta villkorat med någon slags behandling. Vägen in i trappan anpassas efter individuella 
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behov och kan börja med en härbärgesplats som kan leda till en träningslägenhet vilken kan 

ge ett eget kontrakt. Vidare lyfter Socialstyrelsen (2010b) att systemet ifrågasätts av forskare, 

däribland Löfstrand (2005) och Knutagård (2009), som anser att boendetrappor snarare 

cementerar hemlöshetsproblematiken än löser den, då den enskilde riskerar att fastna eller 

falla av/ner i trappan om denne exempelvis inte förblir drogfri. Löfstrand (2005) menar att det 

dessutom saknas empiriskt stöd för att boendetrappor överhuvudtaget fungerar. Även att 

vägen till en egen bostad genom boendetrappan blir onödigt lång och svår samt att den 

stigmatiserar personen då denne ses som inkapabel att klara ett eget boende. 

1.5.2 Bostad först 

”Bostad först” är enligt Socialstyrelsen (2010b) en nyintroducerad modell i Sverige där 

bostaden ses som ett medel för att uppnå stabilitet i vardagen. Då erbjuds direkt ett 

lägenhetskontrakt utan krav på att vara ”redo att bo”. Grundtanken är att boendet är den 

stabila grund som behövs för att exempelvis orka bli drogfri. Stöd i boendet erbjuds men är 

frivillig. ”Bostad först” är enligt Socialförvaltningen (2011) i Stockholm stad inte en modell 

med fast innehåll, utan en strategi grundad i individens autonomi, vilken skräddarsys efter 

personliga behov. Det finns enligt Socialstyrelsen (2010b) internationell forskning vilka pekar 

på att ”bostad först” fungerar bättre och resulterar i en mer bestående förändring än 

boendetrapporna. Kertesz et al. (2009) framhäver dock att vi bör vara försiktiga med att 

generalisera dessa resultat då flertalet av studierna som talar för att ”bostad först” fungerar 

främst genomförts där personer med psykisk ohälsa tagit del av modellen men exempelvis 

inte personer med missbruksproblematik. 

1.6 Begreppsdefinitioner 

1.6.1 Hemlöshet 

När vi använder begreppet hemlöshet utgår vi ifrån Socialstyrelsens nuvarande definition 

vilken delar in hemlösheten i fem allvarlighetsgrader där den allvarligaste är situation 1 och 

preciseras till en person som är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är 

uteliggare (Socialstyrelsen 2010a, s. 14). Det är denna grad av hemlöshet som våra tre 

intervjupersoner befunnit sig i och tagit sig ur. Valet att utgå ifrån Socialstyrelsens definition 

grundades i att den ser på hemlöshet som en situation människan befinner sig i och inte som 

en personlig egenskap. Detta resonemang ställer vi oss bakom och menar går i linje med 

studiens socialkonstruktivistiska utgångspunkt genom vilken vi ser hemlöshetsdefinitionen 

skilja sig åt beroende på när och var vi väljer att definiera begreppet hemlöshet. Detta gör att 
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vi velat välja en välanvänd definition i Sverige, likt Socialstyrelsens, som används av forskare 

och av myndigheter när de talar om hemlöshet. 

1.6.2 Socialt nätverk 

I studien definierar vi begreppet socialt nätverk utifrån Forsberg och Wallmark (2002). Enligt 

dem är nätverket det sociala sammanhang som omger individen bestående av sociala 

relationer inom olika livsområden såsom familj och släkt, vänner och professionella. Utöver 

detta ingår även andra personer i nätverket som på något sätt samverkar med individen, 

antingen direkt eller indirekt. Vi valde denna definition för att den överensstämmer med vår 

förförståelse av vad ett socialt nätverk innebär, samt för att den går hand i hand med studiens 

teoretiska perspektiv utvecklingsekologin och dess syn på individens relationer som system 

vilka existerar på flera nivåer.  
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2. Tidigare forskning 

I kapitlet beskrivs sökprocessen av tidigare forskning och dess omfattning med utgångspunkt 

från tre rubriker: Socialt stödjande nätverk och hemlöshet, Bristen på stödjande sociala 

relationer samt Betydelsen av socialt stödjande relationer. Sedan sammanfattas forskningen. 

2.1 Sökprocess 

Sökning utfördes i databaserna Proquest social sciences subject area, Ebsco genom academic 

search premier, Libris samt DIVA (DIgitalt Vetenskapligt Arkiv). Även genom Stockholms 

universitetsbibliotek söktes vetenskapliga artiklar via e-tidskrifter samt avhandlingar i 

bibliotekskatalogen. Vi utgick ifrån sökordet hemlös* och preciserade sökningen med (AND) i 

kombination med: nätverk*, sociala relationer*, relationer*, vändpunkt*, väg ut*. På 

engelska användes sökordet homeless* och (AND) med: network*, social relation*, relation*, 

support*, turning point*, way out*, pathway*, exit*, escap*, rehouse*. Sedan sorterades 

sökresultatet att endast inkludera kollegialt granskade studier, s.k. ”peer reviewed” artiklar. I 

kvarvarande studier lästes abstracts för att fånga de om sociala relationers betydelse för vägen 

ur hemlöshet. Studierna som sedan ansågs relevanta har vi tagit del av. Vidare användes en 

s.k. kedjesökning genom att i dessa studiers referenslistor söka efter annan relevant forskning. 

Sökresultatet visade att hemlöshetsforskningen är bred, såväl nationellt som internationellt, 

men att den framförallt var inriktad på hemlöshetsorsaker samt på livet i hemlöshet. Dock 

fann vi viss internationell forskning, uteslutande från USA förutom en dansk studie, rörande 

sociala relationers betydelse för vägen ur hemlöshet. Vi fann ingen svensk forskning om 

detta. Att sökningen av svensk forskning inte gav resultat stärker Beijers (2007) resonemang, 

då hon i sin kunskapsöversikt av svensk hemlöshetsforskning understryker att det produceras 

mycket ”eländesforskning”, dvs. studier över hemlöshetsorsaker och hemlöshetssituationer. 

Detta ger vid handen att det finns en kunskapslucka över vad som förmår människor att ta sig 

ur hemlöshet.  

2.2 Socialt stödjande nätverk och hemlöshet  

Tidigare forskning visar att det socialt stödjande nätverket hos människor i hemlöshet 

tenderar att vara svagt, samtidigt som det fanns ett samband mellan upplevt socialt stöd och 

antal hemlöshetsperioder. Förslag gavs till att stärka det sociala nätverket kring människor i 

hemlöshet, alternativt bygga ett nytt stödjande nätverk för att främja utträdesprocessen. 
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En kvantitativ studie av Anderson och Rayens (2004) visade att kvinnor i hemlöshet hade 

färre familjemedlemmar bosatta i deras närområde samt att deras nätverk var signifikant 

mindre stödjande än hos andra kvinnor, vilket det redan var under uppväxten. Kvinnorna i 

hemlöshet hade svårare att hantera konflikter och att samspela med sin omgivning. Samtidigt 

hade de lägre grad upplevd autonomi och intimitet, vilket ansågs hindrande i socialisationen. 

Studien visade också att de hade svårare att skapa och upprätthålla relationer samt att de var 

mer sårbara inför destruktiva relationer. Därtill understryks att det sociala arbetet med kvinnor 

i hemlöshet skulle gynnas av återförening med familjen, alternativt utveckling av nya 

stödjande nätverk vilka kan fylla behovet av socialt stöd som behövs för att lämna hemlöshet. 

Liknande förslag ges av Zugazaga (2008) som föreslår att det sociala arbetet bör fokusera på 

att stärka det befintliga sociala nätverket eller att skapa ett nytt stödjande nätverk för att 

möjliggöra vägen ur hemlöshet. I denna kvantitativa studie med ensamstående kvinnor och 

män, samt kvinnor med barn, vilka alla levde i hemlöshet, visade resultaten att alla grupperna 

hade ett väldigt litet socialt stödjande nätverk och att männen hade minst stöd. Samtliga hade 

få relationer till släktingar, och de med alkoholmissbruk hade ännu färre kontakter med 

släkten och nätverket i stort. Trots svaga sociala nätverk var respondenterna relativt 

tillfredsställda med det sociala stödet. Att vara nöjd visade sig viktigt då samband fanns 

mellan antalet hemlöshetsperioder och upplevt socialt stöd. Fler stödjande relationer 

samspelade med färre gånger i hemlöshet och vice versa. Detta visade på ett tydligt samband 

mellan nätverkets storlek, upplevt socialt stöd samt antal hemlöshetsperioder. 

2.3 Bristen på socialt stödjande relationer 

Tidigare forskning pekar på sambandet mellan brist på stödjande relationer i det sociala 

nätverket och att inte lyckas lämna hemlöshet. Bristen på stödjande relationer ersattes av 

andra i hemlöshet eller av kamrater som även de befann sig i samhällets utkanter. Dessa blev 

negativa relationer då de hämmade utträdesprocessen.  

I en kvalitativ studie av Macknee och Mervyn (2002) framkom minskade möjligheter att ta 

sig ur hemlöshet då relationer till andra i hemlöshet utvecklades till att bli en alternativ familj 

vilken ersatte de tidigare relationerna. Ett stort hinder för att ta sig ur hemlösheten var att 

känna skuld inför att lämna vännerna på gatan. Om intervjupersonerna därtill sökte stöd hos 

familj, vänner eller professionella, men inte blev lyssnade på utan avvisade, bidrog detta till 

ytterligare hinder för att kunna förändra situationen. 
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Även den kvantitativa studien av Zlotnick et al. (2003) uppmärksammade sambandet mellan 

att inte lämna hemlöshet och ett svagt stödjande socialt nätverk. I Undersökningen studerades 

det upplevda stödet från nätverket utifrån upplevt materiellt och socialt stöd från familj och 

vänner, samt användandet av samhällets stödinsatser. Studien visade att människor i 

hemlöshet med pågående missbruk oftare hade ett svagt stöd från sitt nätverk, vilket även 

framkom i studien av Zugazaga (2008). Detta beror enligt Zlotnick et al. (2003) på att 

missbrukssituationen påverkar relationer negativt samt leder till mindre socialt stöd. I studien 

hade sociala stödet ingen avgörande roll för vägen ur hemlöshet när det fanns ett missbruk. 

Studien pekade på att människor i hemlöshet med ett missbruk inte kan tillgodogöra 

nätverkets stöd då fokus ligger på missbruket, vilket leder till minskat stöd från omgivningen. 

Att bristen på socialt stödjande relationer hindrar vägen ur hemlöshet visade sig även i en 

kvantitativ studie av Milburn et al. (2009). Studien framhöll att unga i hemlöshet från 

dysfunktionella familjer där det förekommit våld, övergrepp och missbruk, hade betydligt 

svårare att ta sig ur hemlöshet, samtidigt som ungdomar i hemlöshet ofta kom just från sådana 

familjesituationer. Vidare att relationer till vänner med avbrutna studier, konflikter hemma 

eller med kriminellt beteende, hade negativ inverkan på möjligheterna att lämna hemlösheten. 

Dessa negativa relationer tenderade öka ju längre tid hemlöshetsperioden bestod. Samtidigt 

riskerade relationerna minska till de som inte var i hemlöshet och gick kvar i skolan samt 

hade en bra familjerelation. 

2.4 Betydelsen av socialt stödjande relationer 

Forskning visar att socialt stödjande relationer har stor betydelse för möjligheterna att ta sig ur 

hemlöshet. Den här typen av relationer erbjuder stabilitet, framtidstro och meningsfullhet. 

Vidare kan dessa relationer bestå av egna barn, en ny partner eller professionella hjälpare, 

vilka på olika sätt fyller en viktig funktion för utträdesprocessen. 

I studien av Macknee och Mervyn (2002) visade det sig nödvändigt att bryta kontakten med 

vännerna som fortfarande levde i hemlöshet för att själv lyckas ta sig ur och samtidigt minska 

risken för att återfalla i hemlöshet. Samtidigt hade socialt stödjande relationer stor betydelse 

för att ta sig ur hemlöshet. Ny eller återupptagen kontakt med relationer utanför hemlösheten 

visade sig främja utträdesprocessen. Relationerna kunde bestå av nyetablerad kontakt med 

familjen, en ny vän, eller en partner med ordnad bostad och arbete. Återupptagen kontakt med 

familjen bidrog till skapandet av en identitet som ”icke hemlös”, vilket motverkade att hamna 

i en ny hemlöshetsperiod. Därtill främjades vägen ut av äktenskap med en partner som inte 
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levde på gatan. Detta bidrog med en känsla av stabilitet, mening och ansvar, vilket kunde vara 

helt avgörande för att lämna hemlösheten.  

Macknee och Mervyn (2002) framhäver också att vägen ut främjats av att individen tagit efter 

ett beteende från en förebild utanför hemlösheten. Förebilderna visade på fördelarna med att 

inte leva i hemlöshet, att tillvaron kunde innebära stabilitet i form av hem, arbete, partner och 

barn. Detta motiverade en strävan efter socialt accepterade mål och ledde till en mer stabil 

livsstil bortom livet på gatan. Samtidigt framkom att det för vissa räckte med en enda relation 

där någon sträckt ut en hjälpande hand, vilket gav kraft nog för en utträdesprocess. Relationen 

kunde erbjuda konkret hjälp som ett arbete eller sovplats, men välviljan betydde mer än så. 

Den bidrog med en känsla av att vara värd något, att bli litat på och accepterad. Detta var 

avgörande för vägen ut. Även ansvarskänslan över de egna barnen och viljan ge dem ett bättre 

liv främjade utträdesprocessen. Också en dansk kvantitativ studie av Christensen och Vinther 

(2006) pekar på egna barn som en positivt bidragande faktor för utträdesprocessen, 

åtminstone för de föräldrar som tog sig ur och även kämpade med ett narkotikamissbruk. 

Dock framkom inga signifikanta resultat för att barnen var främjande för de som hade psykisk 

problematik eller alkoholmissbruk. 

Även om Zlotnick et al. (2003) menade att ett pågående missbruk i vägen ur hemlöshet 

hindrade tillgodogörandet av socialt stöd från omgivningen, vilket är en skillnad gentemot 

studien av Macknee och Mervyn (2002), framhävdes dock att stödet från det sociala nätverket 

i de andra fallen främjande vägen ur hemlöshet. På ett liknande sätt lyftes även sociala 

nätverkets betydelse i studien av Milburn et al. (2009). I resultatet framkom att vänner som 

inte befann sig i hemlöshet, gick i skolan eller arbetade samt hade en bra familjerelation, hade 

en stark positiv inverkan för ungdomarnas möjligheter att lämna hemlösheten. Det hade även 

stödet från föräldrarna, särskilt från mamman. De unga som under längre tid upplevde starkt 

stöd från mamman löpte också mindre risk att återfalla i hemlöshet. Detta överensstämmer 

med resultat från en senare kunskapsöversiktsstudie av Finfgeld – Connett (2010). I studien 

framhävs att ett socialt stödjande nätverk främjat vägar ur hemlöshet och då i form av 

stödjande relationer från familj, vänner samt religiösa samfund. 

Vidare framkommer att professionella hjälpare fyllt en viktig funktion för utträdesprocesser.  

I en kvantitativ studie av Carton, Young och Kelly (2010) uppmärksammades relationen 

mellan professionella och deltagarna i en viss typ av program, ACT (Assertive Community 

Treatment), framtaget för att hjälpa människor i hemlöshet att tillgodogöra sig socialt stöd för 
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att komma tillrätta med sin situation. Relationen till de professionella visade sig haft en stor 

betydelse för deltagarnas utträdesprocesser. Mest socialt stöd kom från personalen inom ACT, 

vilka relationer framstod som viktigare både innan och under hemlösheten jämfört med 

relationerna till familj och vänner. Relationen till personalen var även av högre kvalité och 

ersatte relationer som saknats under hemlöshetsperioden. I vissa fall var relationen med den 

professionelle den enda relationen respondenterna haft. En slutsats av studien var att 

professionella kan få en viktig roll, inte minst i form av socialt stöd, för de som tar sig ur 

hemlöshet. 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Efter en genomgång av tidigare forskning framstår sociala relationer som betydelsefulla för 

vägen ur hemlöshet och att dessa kan bidra med det stöd som krävs för att en människa skall 

lyckas förändra sin situation. På samma sätt visar det sig att avsaknaden av ett stödjande 

socialt nätverk, i kombination med negativa sociala relationer, hindrat möjligheten att lämna 

hemlösheten. Samtidigt får vi en bild av att det sociala nätverket hos människor i hemlöshet 

tenderar att vara svagt, vilket försvårar en utträdesprocess. Vidare föreslås i den tidigare 

forskningen att det sociala arbetet bör fokusera på att stärka individens befintliga sociala 

nätverk, alternativt arbeta för att skapa ett nytt stödjande nätverk kring individen, för att ge 

det sociala stöd som krävs för att möjliggöra en utträdesprocess. 

Samtidigt som tidigare forskning visar på att vägen ur hemlöshet påverkas av det sociala 

nätverk som finns runt individen framstår bilden av den internationella forskningen som 

knapphändig, och den svenska forskningen obefintlig, när det kommer till sociala relationers 

betydelse för vägar ur hemlöshet. Med utgångspunkt i detta är förhoppningen att utifrån 

berättelser från människor som tidigare levt i hemlöshet bidra med ökad kunskap om det 

sociala nätverkets betydelse för utträdesprocessen. 
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3. Teoretiska perspektiv 

Denna uppsats har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt i vilken ett antagande är att ”inte 

acceptera sociala företeelsers ”naturlighet”, att de alltid varit sådana, att de inte kan vara 

annorlunda, och att de inte skulle vara av människan skapade storheter” (Wenneberg 2001, 

s. 62).  Ett grundantagande är att vår uppfattning av omvärlden, vår kunskap och vårt vetande 

är sociala konstruktioner och inte av naturen givna (Wenneberg 2001). Begrepp som, hemlös 

och hemlöshet är därmed sociala konstruktioner där definitionen kan variera över tid och rum. 

Att ”vara hemlös” säger således ingenting om individens karaktär, men däremot att denne 

befinner sig i en situation som för tillfället definieras som hemlöshet.  

Antagandet att människor i hemlöshet är en heterogen grupp där den enskildes situation och 

därmed väg ur hemlöshet är unik lägger grunden för denna studie. Också att de normer och 

förväntningar som tillskrivs av samhället skapade roller är sociala konstruktioner som våra 

intervjupersoner var tvungna att förhålla sig till då de lämnade hemlösheten. Detta menar vi 

går i linje med de utvecklingsekologiska resonemangen där individens utveckling är beroende 

av vilka roller som återfinns i det sociala nätverket, vilka ger förutsättningar för utvecklingen, 

vilket i sin tur skapar utgångspunkterna för hur nya sammanhang kommer att hanteras.  

3.1 Den utvecklingsekologiska modellen 

Den utvecklingsekologiska modellen sammanställdes i sin helhet av den rysk-amerikanske 

psykologen och forskaren Urie Bronfenbrenner och publicerades i boken the Ecology of 

human development - experiments by nature and design (1979). Han förklarar den 

utvecklings-ekologiska teorin som kritisk mot de utvecklingspsykologiska teoribildningarna 

vilka studerar mänsklig utveckling utan hänsyn till omgivningens påverkan av människan. 

Professorn Bengt-Erik Andersson arbetade med Bronfenbrenner under åttiotalet och 

vidareutvecklade resonemangen i Utvecklingsekologi – En teoretisk referensram till studiet av 

mänsklig utveckling (1982). Det är Bengt-Erik Anderssons vidareutveckling av den 

utvecklingsekologiska modellen som ger den teoretiska ramen för denna studie. 

Den utvecklingsekologiska modellen grundar sig i tanken att mänsklig utveckling bäst förstås 

genom att studera individen i dennes naturliga närmiljö för att se hur denne påverkas av och 

samspelar med sin omgivning. Utvecklingsförloppet ses som en produkt av samspelet mellan 

miljön och den växande individen. Fokus ligger vid de bestående förändringarna av personens 

sätt att uppfatta och agera i förhållande till sammanhangen denne befinner sig i (Andersson 

1982). Det är dessa resonemang vi syftar till när vi i vår studie talar om den utveckling som 
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skett då intervjupersonerna lämnade hemlösheten. Samtidigt som vi med begrepp som 

gynnsam respektive ogynnsam utveckling avser ifall denna utveckling främjat eller hämmat 

intervjupersonernas vägar ur hemlöshet.  

Det i miljön som mest bidrar till den enskildes utveckling är det som av individen tillskrivs 

mening och betydelse. Det är viktigt att förstå hur yttre, objektiva och materiella förhållanden 

styr och påverkar människans levnadsvillkor, men viktigare är hur individen upplever den 

verklighet hon befinner sig i (Andersson 1982).  

En första utgångspunkt i utvecklingsekologin är synen på miljön likt ordande system som 

individen ständigt påverkar och påverkas av. Systemen, vilka existerar på mikro-, meso-, exo- 

och makronivå, är inte hierarkiskt rangordnade utan omsluter varandra likt en rysk 

matroskadocka (Andersson 1982). Då de utvecklingsekologiska resonemangen är så pass 

omfattande, och syftet med studien är att studera sociala relationers betydelse för vägen ur 

hemlöshet, avgränsar vi oss till att endast använda de delar av den utvecklingsekologiska 

modellen vilka vi bedömer lämpliga för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Dessa 

utgörs i grova drag av grundprinciperna för socialt samspel i de fyra systemnivåerna, med 

starkast betoning på mikronivån, samt hur dessa påverkat våra intervjupersoner. 

Utvecklingsbegreppet är centralt i utvecklingsekologin. Individen utvecklas i samvaro med 

andra genom att iaktta, vara aktiv och engagera sig i företeelser som andra är engagerade i. 

Inlärning och utveckling sker när individen deltar i aktiviteter med någon som denne skapat 

stark bindning till. Utveckling sker när maktbalansen övergår till fördel för den lärande 

individen. Eftersom individen då träder in i en ny roll tenderar aktiviteter, perceptioner och 

relationsmönster att uppstå, vilka överensstämmer med de sociala förväntningarna som 

tillskrivs rollen. Att vara aktiv i roller och sociala relationer skapar dynamik och möjliggör 

utveckling. Miljön påverkar inte bara individen, individen påverkar också delar av miljön 

genom tal, tankar och handling (Andersson 1982). Vi menar att när intervjupersonerna tog sig 

ur hemlösheten främjade och hämmande relationer i det sociala nätverket utträdesprocessen. 

Framkallandet av ett beteende hos en rollinnehavare är beroende av vilka roller som 

förekommer i omgivningen, och om dessa är främjande eller hämmande för individens 

utveckling, dvs. för våra intervjupersoners vägar ur hemlöshet. Den enskildes utveckling 

underlättas av samspel med människor som har varierande roller, men också av ett deltagande 

i en ständigt växande rollrepertoar. När en människa befinner sig i ett visst socialt 
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sammanhang kommer hon att inta den roll som hon tror förväntas av henne. Huruvida det 

förväntade beteendet för rollen kommer att följas beror på om omgivningen uppmuntrar 

rollinträdet (Andersson 1982). En andra utgångspunkt blir att intervjupersonernas relationer 

vid utträdet gav förutsättningar för vilka roller som fanns att tillgå och därmed påverkade hur 

vägen ur hemlöshet fortskred och hanterades.  

3.2.1 Mikrosystemet  

En tredje utgångspunkt inom utvecklingsekologin är förhållandet mellan individen och dennes 

direkta närmiljö, dvs. våra intervjupersoners relation till sina sociala nätverk, vilka bildar 

system på mikronivå som bör analyseras i systemtermer och inte som personliga egenskaper. 

Roller, aktiviteter och sociala relationer är mikrosystemets viktigaste element och den minsta 

beståndsdelen i mikrosystemet är dyaden, det vill säga interaktionen mellan två personer. 

Samspelet med en person som individen har en stark bindning till skapar en primär dyad. Att 

studera hur den enskildes beteende påverkas av en annan människas beteende kallas att se på 

direkta effekter (Andersson 1982).  

Individens mikrosystem ex. familjen, släkten, vänskapskretsen eller professionella hjälpare, 

skapar närmiljöer vilka samspelar med individen, men också med varandra. Relationer på 

mikronivå påverkas även av händelser i de utanpåliggande systemnivåerna. Den utvecklande 

egenskapen hos en närmiljö är beroende av i vilken omfattning roller, aktiviteter och 

relationer som förekommer i miljön över en viss period av tid utvecklar och kvarhåller 

aktivitetsmönster hos den utvecklande personen, som efterhand skapar sitt eget förlopp. En 

följd av detta blir att dessa mönster kvarstår även när personen byter närmiljö, och att dessa 

mönster, om i avsaknad av hämmande krafter, kommer att öka och intensifieras. Mikrosystem 

som har dessa särdrag benämns primära närmiljöer och de varaktiga beteendemönstren hos 

personen kallas utvecklingsbanor (Andersson 1982). Den fjärde utgångspunkten blir att 

utvecklingsekologin möjliggör en ökad förståelse för hur intervjupersonerna samspelade med 

sin omgivning i utträdesprocesserna då modellen tar hänsyn till hur utvecklingen i en närmiljö 

påverkar individen i dess andra närmiljöer. Vi intresserar oss för hur närmiljöer och primära 

närmiljöer påverkade utträdet ur hemlöshet och på vilka sätt dessa relationer främjade eller 

hämmade denna process. 

3.2.2 Mesosystemet 

Människans verklighet består inte av isolerade närmiljöer utan är mer en helhet, en livsvärld. 

Mesosystemet består av två eller fler av individens närmiljöer och individen som aktiv 



 
 

19 
 

deltagare interaktionen dem emellan. Detta innebär att mesosystemet utvidgas när individiden 

engagerar sig i nya relationer. Människor som är aktiva i flera av individens närmiljöer blir 

länkar mellan dessa. Närmiljön blir mer utvecklande om individen går in i ett nytt 

sammanhang med någon som hon känner sedan tidigare (Andersson 1982). En femte 

utgångspunkt är att intervjupersonernas bakgrund, och vilka som fanns i det sociala nätverket 

vid utträdet, fick betydelse för hur de nya samspelen och sammanhangen hanterades. 

Potentialen till förändring är beroende av rollkraven i de olika sammanhangen och mest 

främjande är när individen engagerar sig i aktiviteter och dyader vilka stimulerar ett 

ömsesidigt förtroende, positiv inställning och målöverensstämmelse, samt om denne upplever 

detta i flera närmiljöer. Den utvecklande potentialen hos en närmiljö ökar av antalet stödjande 

länkar, exempelvis familjemedlemmar, vänner eller professionella hjälpare, vilka existerar i 

och mellan individens närmiljöer (Andersson 1982). Den sjätte utgångspunkten blir att 

intervjupersonernas olika närmiljöer skapade förutsättningar för att ta sig ur hemlöshet och 

därmed även påverkade utvecklingsförloppet. 

3.2.3 Exosystemet 

Den eller de närmiljöer som inte involverar individen som en aktiv deltagare, men där 

händelser inträffar som påverkar eller påverkas av det som händer i dennes omgivning, skapar 

system på exonivå. Exempel på detta kan vara kommunala riktlinjer vilka ger utgångspunkter 

för en socialsekreterares praktik. Fenomen på exonivå påverkar och påverkas av de andra 

systemnivåerna och har en direkt påverkan på individens i dennes närmiljö (Andersson 1982). 

3.2.4 Makrosystemet 

Politiska beslut och allmänt rådande värderingar som ger ramar och förutsättningar för 

underliggande nivåer skapar förhållanden på makronivå. Besluten får konsekvenser för 

verkligheten individen möter i närmiljöerna. Hit hör också de av samhället skapade normer 

och kulturen som genomsyrar individens livsvärld, men också betingelser som 

strukturförhållanden och rollförväntningar. Att studera makrosystemet kan innebära att 

studera underliggande system och processer. Individens möjlighet till förändring är beroende 

av hur stora möjligheter det finns att delta i sammanhang som på flera plan främjar personlig 

utveckling. Det är inte makrosystemet i sig som är intressant utan hur människan på 

mikronivå påverkas av omgivningen hon lever i (Andersson 1982).  
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Sammantaget skapar de utvecklingsekologiska resonemangen den teoretiska ram från vilken 

vi kan förstå och öka kunskapen kring hur miljön och däri relationer främjar och hämmar 

intervjupersonernas utträden ur hemlöshet. Modellens spännvidd ser vi som dess styrka, men 

samtidigt som bidragande till att utvecklingsekologin upplevs något abstrakt och inte alltid 

tillämpbar under alla förhållanden. Vi saknar exempelvis resonemang om mänskliga 

processer på individnivå då modellen tenderar att förklara mänskliga processer som orsakade 

av omgivningen, vilket i praktiken kan riskera underbygga ett fråntagande av individens 

ansvar över sitt agerande. Överlag ser vi dock den utvecklingsekologiska modellen som väl 

användbar för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 
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4. Forskningsmetod 

4.1 Metodval 

I studien har vi använt narrativ forskningsmetod. Narrativ betyder historia (Kvale & 

Brinkmann 2009) och narrativ metod innebär insamling och analys av berättelser (Johansson 

2005). Metoden fokuserar på strukturer och intriger i berättelser (Larsson, Sjöblom & Lilja 

2005, Kvale & Brinkmann 2009). Väsentligt inom narrativ forskning är att se människan och 

mellanmänskliga samspel. Den bidrar med kunskap om hur identitetsskapandet sker genom 

berättelser i samspel med andra. Samtidigt ger berättandet ny förståelse och mening för 

tidigare erfarenheter (Johansson 2005, Larsson et al. 2008).  

Då syftet med studien är att ta del av människors livsberättelser föll valet av narrativ metod 

naturligt. Metoden är användbar då det är berättelser vi vill nå och synliggöra. Som fördel ser 

vi möjligheten att ”gå på djupet” i berättelserna, att låta intervjupersonerna berätta sin historia 

utan att hindras av en strukturerad intervjuguide. Samtidigt är vi medvetna om svårigheten att 

under narrativa intervjuer skapa förtroendet som krävs för att respondenten ska dela med sig 

av sin berättelse. Den narrativa metoden är mer utmanande än en vanlig kvalitativ metod då 

den ska fånga en annan människas berättelse och återge denna (Kvale & Brinkmann 2009). 

4.2 Urval 

Vi har sökt efter intervjupersoner som tidigare levt i akut hemlöshet enligt Socialstyrelsens 

definition (se 1.6.1 Begreppsdefinitioner). Urvalet motiveras i att vi anser att detta är en 

mycket utsatt grupp som är i stort behov av relevant hjälp och ökad förståelse från samhället. 

Vår förförståelse är att dessa individers liv är ytterst ovisst kring allt ifrån vart de ska sova för 

natten till när de får tillgång till egen bostad. Dessutom behövs mer kunskap om vad som 

möjliggör för dessa människor att påverka sin situation (Beijer 2007). Urvalet innebär en 

avgränsning att inte intervjua de som befunnit sig i andra typer av hemlöshetssituationer, 

såtillvida de inte även befunnit sig i akut hemlöshet. Vårt urvalskriterium har också inkluderat 

att intervjupersonerna skall ha befunnit sig i akut hemlöshet under minst ett år av 

sammanhållen tid samt att de lämnade hemlösheten för minst ett år sedan. Detta för att 

intervjupersonerna enligt oss skall ha tillräckligt med erfarenhet av hemlöshet för att bidra till 

vår studie samt ha en viss distans till hemlösheten för att kunna reflektera över det som varit. 
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4.3 Tillvägagångssätt 

För att hitta intervjupersoner kontaktades organisationer, myndigheter och privatpersoner som 

träffade eller kände människor som tidigare levt i hemlöshet. Vid kontakterna, som skedde via 

telefon, mail eller personlig kontakt vid studiebesök, presenterade vi studien och skickade ut 

vårt informationsbrev (se Bilaga 1). Vi kom så i kontakt med personer som själva varit i 

hemlöshet eller som kände någon som varit det. Slutligen använde vi en grindvakt, dvs. en 

person som kände till personer som överensstämde med urvalsgruppen och kunde förmedla 

kontakt. Grindvakten förmedlade två intervjupersoner medan en av dessa ledde oss till 

ytterligare en intervjuperson. Slutligen hade vi funnit våra tre intervjupersoner till studien.  

Kvale och Brinkman (2009) beskriver två olika sätta att genomföra en narrativ intervju på. 

Antingen att intervjuaren ber intervjupersonen att öppet berätta om sitt liv utan att avbryta 

med undantag för frågor. Eller att intervjuaren ställer en direkt fråga om en berättelse från sitt 

intresseområde och under intervjun tillsammans med intervjupersonen skapar struktur i 

berättandet så att det blir en sammanhängande historia. Vi har utgått ifrån det sistnämnda 

tillvägagångssättet med främsta orsaken att säkerställa att våra frågeställningar skulle kunna 

besvaras utifrån empirin. Narrativa intervjuer präglas alltid av en öppenhet gentemot 

intervjupersonen och dennes berättelse och strävar efter att genom mycket tid och frihet i 

berättandet ge intervjupersonen möjlighet att med egna ord berätta utan för mycket styrning 

från intervjuaren (Kvale och Brinkmann 2009). Detta medförde att vi var väldigt fria i vårt 

intervjuande och skapade en intervjuguide (se Bilaga 2) att använda enbart om vi skulle fastna 

under intervjuerna och behöva hjälp framåt, vilket dock inte kom att behövas.  

Då studiens utgångspunkt är det sociala nätverket och relationers betydelse för vägen ur 

hemlöshet har vi använt en nätverkskarta som redskap under intervjuerna. I det sociala arbetet 

underlättar nätverkskartan för synliggörandet av den hjälpsökandes nätverk. Det finns olika 

nätverkskartor med skilda syften och användningsområden (Forsberg & Wallmark 2002). Vi 

har utgått ifrån den subjektiva fyrfältskartan, men gjort en egen utformning för att anpassa 

kartan till vår studie (se Bilaga 3). Under intervjuerna har vi ritat en nätverkskarta över hur 

intervjupersonernas nätverk såg ut då de tog sig ur hemlöshet. Denna karta, som kallas för 

historisk nätverkskarta, används för att på belysa nätverket under en viss livsperiod (Forsberg 

& Wallmark 2002). Vi såg kartan som ett hjälpmedel för att få en tydligare bild av 

intervjupersonernas nätverk och för att åskådliggöra vilka relationer som främjat alternativt 

hämmat vägen ur hemlöshet. Dock lät vi inte kartorna styra intervjun utan det var främst 
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intervjupersonernas berättelser som styrde upplägget medan nätverkskartorna kom i andra 

hand och användes enbart som ett stöd under intervjuerna.  

För att kunna komplettera varandra, och tillsammans diskutera och analysera empirin, har 

båda författarna närvarat vid intervjuerna. Eftersom vi utgått ifrån Vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer (se 4.6 Etiska överväganden) efterfrågade vi intervjupersonernas godkännande för 

att få spela in intervjuerna. Vi var medvetna om risken att intervjun kunde upplevas 

besvärande pga. den maktsituation som enligt Kvale och Brinkmann (2009) råder under en 

intervju. Framförallt då vi var två intervjuare och då vi spelade in, men fördelarna övervägde 

detta. Efter intervjupersonernas önskemål genomfördes två intervjuer på deras respektive 

arbetsplatser medan en intervju gjordes hemma hos den tredje. Längden för intervjuerna 

varierade mellan 90 och 140 minuter med ett totalt transkriberat material på 156 sidor. 

4.4 Bearbetning och analys av empiri 

Transkribering av intervjuerna genomfördes så fort som möjligt efter varje intervju och 

utskrifterna eftersträvades att skrivas ut ordagrant. Dock beslutade vi oss för att inte ta med 

språkliga inslag så som ”hummanden” och meningsavbrott om vi inte ansåg att det bidrog 

med något till vår studie.  

Det finns flera sätt att genomföra en narrativ analys, och ett sätt är att dela in den i 

dimensionerna innehåll, form och interaktion under berättelsen, vilka ser på berättelsens olika 

aspekter. Fokus ligger med fördel på en dimension, men samtidigt går det inte att skilja 

dimensionerna åt, utan hänsyn behöver tas till vad, hur och i vilket sammanhang något 

berättas (Johansson 2005). I vår analys har vi sett till berättelsernas innehåll, men i relation till 

de andra dimensionerna. Samtidigt har vi i analysen inspirerats av Lieblich, Tuval-Mashiah 

och Zibler’s modell (Johansson 2005) för narrativ analys och den dimension de kallar för 

helhet – innehåll. Genom denna dimension analyseras berättelsens helhet och dess innehåll 

utifrån hela livsberättelsen eller valda delar av den. Detta har vi gjort i analysen och sett till 

den del av berättelserna som handlar om vägen ur hemlöshet med fokus på innehållet. 

Konkret innebar detta att vi tematiserade innehållet i de utskrivna intervjuerna. Under 

tematiseringen lästes empirin flera gånger för att hitta gemensamma teman och mönster i 

berättelserna. Då upptäckte vi att intervjuerna till stor del höll sig inom ramarna för de fält vi 

använt oss av i nätverkskartorna, nämligen familj och släkt, vänner, professionella samt 

övriga kontakter. Dessa områden täcker in intervjupersonernas nätverk samt underlättar för en 
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tydlig koppling till studiens syfte och frågeställningar. Vårt tillvägagångssätt i tematiseringen 

kan sägas började med vad Sohlberg och Sohlberg (2009) kallar en induktiv slutledning, att vi 

utgick ifrån vad det insamlade materialet visade oss innan vi tog beslut, men att vi slutligen 

använde deduktiv slutledning, då vi istället använde oss av nätverkskartans färdiga fält. En 

induktiv infallsvinkel genom hela tematiseringen hade möjligtvis medfört att vi hittat andra 

lämpliga tematiseringar som inte varit lika förutsägbara. 

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

4.5.1 Validitet  

En studie med hög validitet undersöker det som den avser sig undersöka. För att höja 

validiteten inom kvalitativ forskning kan vi enligt Kvale och Brinkmann (2009) samt Larsson 

et al. (2008) strävat efter hantverksskicklighet genom att ifrågasätta, problematisera och 

teoretisera resultatet. Vi har försökt höja validiteten genom noggranna transkriberingar, ett 

kritiskt förhållningssätt till vårt material, samt att så ”rent” som möjligt återge berättelserna. 

Vi har även låtit våra intervjupersoner läsa resultatet för att ge dem möjligheten att 

kommentera hur vi tolkat deras berättelser. 

4.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om huruvida forskningsresultatet kommer visa likande resultat vid 

upprepad studie av andra forskare. Detta påverkas av frågesätt och transkribering (Kvale & 

Brinkmann 2009). Men störst inverkan anser vi är hur interaktionen under intervjun påverkar 

intervjupersonen och därmed svaren. Därtill att vi som forskare påverkar hur materialet tolkas 

utifrån förförståelse och erfarenheter. En allt för stark reliabilitet kan dock enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) vara ett hinder under intervjun som då riskerar bli allt för standardiserad. 

Detta ser vi bidrar med minskat handlingsutrymme för intervjuaren att använda sig själv som 

verktyg, vilket är negativt i narrativa studier där interaktionen är högst väsentlig (Johansson 

2005). Att andra forskare skulle få exakt samma resultat genom en upprepad studie anser vi är 

en metodisk omöjlighet då en kvalitativ studie inte uppfyller de kvantitativa kraven på 

reliabilitet. 

4.5.3 Generaliserbarhet  

När en studies resultat generaliseras överförs de egna resultaten till ett större sammanhang 

och liknande intervjupersoner eller situationer (Kvale & Brinkmann 2009). Vår uppfattning är 

att vägen ur hemlöshet är unik men att det kan finnas likheter (se 2.5 Sammanfattning av 

tidigare forskning). Med en narrativ studie är det intervjupersonernas unika livsberättelse som 



 
 

25 
 

intresserar oss och inte strävan efter en generell bild. Men om det i studien framkommer 

gemensamma mönster kan dessa generaliseras till andra situationer som i hög grad påminner 

om den egna studiens. Möjligtvis skulle vi i vår studie kunna tala om det som Kvale och 

Brinkmann (2009) kallar analytisk generalisering. Denna generalisering grundar sig i en 

påståendelogik där likheter och skillnader mellan två specifika situationer analyseras för att 

göra bedömningen om den ena situationen kan säga något om resultaten för den andra.  

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har antagit etiska riktlinjer för forskare att förhålla sig till vid 

forskningsetiska överväganden. Dessa riktlinjer skall vägleda vid ställningstaganden om 

individskyddskravet eller forskningskravet, om skyldigheten att skydda den enskilde skall gå 

före det samhälleliga kravet att forskning skall bedrivas. Riktlinjerna innehåller fyra 

grundläggande krav som vi förhållit oss till i studiens utförande. Kraven gäller individskyddet 

och rör information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande (Vetenskapsrådet 2002). 

Utefter informationskravet har vi lämnat information till våra intervjupersoner angående 

studiens syfte samt förtydligat vad som krävs av dem som deltagare. Samtidigt har vi 

informerat om att medverkan är frivillig och kan avbrytas på eget initiativ. Efter 

samtyckeskravet har vi tydliggjort att de avgör ifall de vill ställa upp och att samtycke gäller 

så länge de vill medverka. Utifrån konfidentialitetskravet har vi skyddat och hanterat 

personuppgifter om intervjupersonerna så att andra inte kunnat ta del av dessa. Detta har även 

inneburit att vi inte har framställt någon så att denne kan kännas igen av utomstående, om 

informationen inte varit motiverad utifrån forskningsvärdet. Efter det nyttjandekravet vi 

kommit överens om med intervjupersonerna tillåter vi inte användning av materialet i några 

andra sammanhang.  
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5. Resultat och analys 

Här presenterar vi var persons berättelse och analys för sig. Först genom en 

bakgrundshistoria, sedan utefter våra teman familj och släkt, vänner, professionella samt 

övriga kontakter. Sist ges en beskrivning över hur deras liv ser ut idag. Efter varje persons 

resultatredovisning görs en analys utifrån utvecklingsekologin och i slutet görs en 

sammanfattande analys över samtliga intervjupersoners berättelser. Namn och platser i 

berättelserna är fingerade för att skydda våra intervjupersoners konfidentialitet.  

Då en persons nätverk oftast förändras över tid, och då en relation kan finnas med inom fler 

än ett livsområde, vill vi uppmärksamma att det finns vissa överlappningar i tematiseringarna, 

exempelvis att en professionell med tiden blir en vän, eller att en god vän kan bli som en 

familjemedlem. Tematiseringen påverkas även av att vi med professionella syftar till personer 

som genom sin yrkesroll utför en viss typ av arbete, exempelvis socialsekreterarna, prästerna 

och diakonen i intervjupersonernas berättelser. Då vår förförståelse är att Anonyma 

Alkoholister (AA), Anonyma Narkomaner (NA) och Anonyma Drogmissbrukare (DAA) är 

frivilliga självhjälpsgrupper utan anknytning till exempelvis behandlingshem eller 

myndigheter, har vi valt att tematisera dessa som övriga kontakter. 

5.1 Evas berättelse 

När Eva var tolv år och började använda alkohol och narkotika kände Eva direkt att hon 

”hittat hem”. Drogerna fick henne att må bra och det gick fort från att hon var drogpåverkad 

på helgerna till att missbruka dagligen. När hon var 15 år blev hon gravid och födde en son 

som efter ett par år blev familjehemsplacerad. Vid 24 års ålder flyttade hon till en storstad där 

drogerna var lättillgängliga och missbruket ökade. Trots detta lyckades hon under några år 

leva ett dubbelliv med arbete och ordnat boende kombinerat med missbruk. När hon blev 

sjukskriven var det en befrielse, nu lade Eva allt fokus på droger och kriminalitet. 

Arbetskollegorna ifrågasatte hur hon mådde, hon sade då upp sig. Hon umgicks med 

kriminella MC-klubbar och började försörja sig genom drogförsäljning. Grannarna klagade, 

hon låg efter med hyran och snart fick hon inte bo kvar. Eva blev vräkt. Nu vid 28 års ålder, 

ett år efter att hon sagt upp sig från arbetet, hamnade hon i en hemlöshet som kom att pågå i 

tio år. Först kändes hemlösheten som en befrielse från vardagliga krav och människor som 

brydde sig. Under den första tiden bodde hon som inneboende, för att senare sova i 

trappuppgångar, tvättstugor, soprum och bilar. Under de sista åren i hemlöshet hade hon gett 

upp. Hon var säker på att hon skulle dö, antingen genom att frysa ihjäl i bilen eller med en 
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spruta i armen i en trappuppgång. Att leva ett liv som alla andra kändes avlägset efter år i 

hemlöshet, det skulle krävas alldeles för mycket arbete för att ta sig ur den situation hon 

befann sig i. För sju år sedan, då hon satt av sitt fjärde fängelsestraff, hamnade hon i ett 

vägskäl och hennes liv tog en annan vändning.  

5.1.1 Vänner 

När Eva satt av sitt sista straff hade hon ingen kontakt med vännerna från tiden innan 

hemlösheten, och de hon hade kontakt med var de hon varit kriminell med eller som hon sålt 

droger till, vilka snarare sågs som kunder. Anstalten besöktes av organisationen KRIS och 

några av kvinnorna som arbetade för dem var gamla vänner till Eva från tiden i hemlöshet och 

missbruk. När Eva träffade dessa kvinnor väcktes ett hopp inom henne, att människor hon 

tidigare umgåtts med hade klarat sig. Och om de kunde ta sig ur både hemlöshet och missbruk 

kanske hon också hade en möjlighet. 

”Det var några jag kände igen plus att de berättade sin historia och jag kände igen mig 

i deras historia, även de jag inte kände igen så kände jag igen mig i dennes historia. 

Det är människor jag kunde prata med, som förstod vad jag stod i, och som vågade stå 

kvar när det gungade kring mig. För det gjorde det i början, något fruktansvärt.” 

För Eva var det viktigt att det var personer som hon kände, att de hade varit med om likande 

saker och förstod vad det handlade om. Därför blev dessa personer viktiga för Evas 

utträdesprocess.  

Nu förstod Eva att hon var tvungen att bryta kontakten med vännerna som missbrukade om 

hon skulle ta sig ur sin situation. Hon beskriver det som ett mycket svårt beslut då hon trodde 

att hon nu skulle bli helt ensam. På gatan var det många som ville ha kontakt med henne, 

delvis på grund av hennes drogförsäljning. Där var hon någon, även om de relationerna mest 

gick ut på att tjäna pengar och utnyttja andra. Nu visste hon inte vem hon var.  

5.1.2 Övriga kontakter 

Detta livsområde kom nu att fyllas av olika verksamheter och personer som Eva inte tidigare 

varit i kontakt med men som hon nu träffar i olika sammanhang genom organisationen KRIS, 

kyrkan samt självhjälpsgrupperna AA, NA och DAA.  

KRIS och de nya personer hon träffat där har funnits med sedan fängelsetiden. Vid tidigare 

frisläppningar väntade alltid en vän utanför grindarna med en bil där det legat droger i 
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handskfacket. Nu hade hon avtalat med KRIS att det var de som skulle möta henne. Första 

tiden efter frisläppningen var hon ofta hos KRIS. Hon spenderade julafton, nyårsafton och 

många andra kvällar där. När hon först inte fick ekonomiskt stöd från socialtjänsten ställde 

människorna på KRIS upp. De visste vad hon gick igenom och vad som behövde göras för att 

hon inte skulle falla tillbaka i gamla mönster. 

”Det tog alltså tre veckor från att jag vart villkorligt frigiven till att jag fick första 

ekonomiska biståndet. Och jag hade varit vrålkriminell, och var van att dra in pengar 

hela tiden så det var fruktansvärt jobbigt att stå utan en krona, jag hade inte ens ett 

åkhäfte de där första veckorna. Jag var helt beroende på att folk på KRIS kom och stack 

till mig ett åkhäfte, en remsa, ett paket cigaretter (…) Det var så nära att jag bara jag 

skiter i det här och då var de här människorna på KRIS oerhört värdefulla…” 

Inom KRIS fanns dock både människor som uppmuntrade Eva att kämpa och de som tvivlade 

på hennes förmåga att lyckas ta sig vidare. Hennes strategi blev att välja umgänge och 

undvika de som inte trodde på henne. Idag har många människor från KRIS blivit hennes 

vänner. 

Eva deltog i flera olika självhjälpsgrupper som AA, NA och DAA. Det viktigaste hon fick 

därifrån var de relationer som hon skapade, vilka hjälpte henne att våga möta det hon varit 

med om, men också våga blicka framåt. Det är en resa som hon gjort tillsammans med 

människor som många idag blivit hennes vänner. Hon kom första gången in i en AA-grupp 

genom att en vän från tiden i hemlöshet föreslagit att hon skulle testa. Genom 

självhjälpsgrupperna lyckades hon även hantera de ensamhetskänslor som hon bar på inför 

förändringarna som väntade i hennes liv. 

En av de mest betydelsefulla människorna för utträdesprocessen var Annelie, Evas sponsor 

inom AA. När de först träffades gick relationen mest ut på att Eva skulle lära sig sätta gränser 

gentemot andra människor och att de skulle ta sig igenom de tolv stegen tillsammans. Snart 

blev hon Evas absolut bästa vän som idag snarare är som en syster för henne. Att Annelie 

betytt så mycket beror på att Eva känner att hon kan berätta precis allt för henne, hon kan hela 

hennes historia, hon behöver inte säga vad hon tänker på för Annelie förstår ändå.  

När Eva bestämt sig för att göra något åt sin situation började hon på nytt bygga upp sin 

relation till gud och den andlighet som hon tidigare beaktat. Hon fick då som hon säger, ett 

andligt uppvaknande.  Idag har hon förlikat sig med att allt har en mening och att hon hennes 
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liv sett ut som det gjort för att hon behövde gå den vägen för att få den kunskapen hon har 

idag. Kyrkan har i sig haft en stor roll i Evas liv då de vänskapsrelationer som hon där 

byggde, samt relationen till gud, blivit en stor del av hennes liv och en trygghet. Genom 

kyrkan har hon gått med i en husgrupp som träffas, läser bibeln och ber tillsammans. Många 

av dem är idag hennes vänner och relationerna till dem har varit viktiga för henne.  

5.1.3 Familj och släkt 

När Eva bestämt sig för att förändra sitt liv har hennes föräldrar hunnit gå bort, kontakten med 

sonen var bruten sedan tio år, och kusinen Katarina som varit som en storasyster för henne har 

hon inte haft kontakt med på flera år. Katarina är den enda person från Evas liv innan 

hemlösheten som hon har kontakt med idag. Det tog lång tid innan Eva fick kontakt med sin 

familj och släkt igen eftersom att hon tagit avstånd så pass länge.  

”Mina anhöriga, de bor ju 160 mil härifrån, och det tog tid att få kontakt med de igen 

för jag hade ju helt distanserat mig. Jag hade en kusin som var nästan som en 

storasyrra för mig när jag var en liten tjej, men hon försvann ju bort så jag hade ingen 

kontakt alls med henne på jätte många år, så jag har fått lov att bygga upp en relation 

igen, och i dag är hon min absolut närmaste anhörig igen. Så det är en oerhört viktig 

grej att bygga upp igen, en relation med mina anhöriga igen. Blod är tjockare än 

vatten, det bara är så, vi är ju familj, så det har varit en oerhört viktig bit.”  

Att Eva tog upp kontakten med Katarina och hennes familj betydde mycket för henne i vägen 

ur hemlöshet. Då hon under en så lång tid inte haft någon kontakt alls med varken familjen 

eller släkten kom den återupptagna relationen till Katarina att betyda extra mycket. Idag står 

Katarina henne väldigt nära och hon ser henne som sin familj. 

Evas relation till sonen har gått i perioder, ibland har de inte haft någon kontakt och ibland har 

de haft en god relation. När Eva flyttade till storstaden bröt hon kontakten för att han skulle 

slippa se hur dåligt hon mådde. Hon tänkte hela tiden höra av sig, men det var inte förrän när 

hon lyckades ta sig ur hemlösheten som detta skedde. När hon först tog sig ur hade de ingen 

kontakt alls, men när de väl började bygga upp relationen kom de varandra nära. Idag har 

sonen sedan sex månader brutit all kontakt med Eva och hon misstänker att han missbrukar. 

5.1.4 Professionella 

Under tiden i hemlöshet tog Eva avstånd från myndigheter och professionella, hon ville inte 

rätta sig efter någon och bli en ”Svensson”. Då hon bestämde sig för att inte återfalla i 
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hemlöshet tog hon dock emot hjälp och fick professionella i sitt nätverk; bland annat en 

fängelsepräst, en kontaktperson på anstalten, personal på ett stödboende samt en 

socialsekreterare inom missbruksenheten och en inom försörjningsstöd.  

På anstalten fick Eva en kontaktperson som kom att fylla en viktig roll. Hon stod Eva väldigt 

nära redan på anstalten, och efteråt har deras vänskap utvecklats till att hon idag är en av Evas 

bästa vänner. De gick efter några år en alkohol- och drogterapeututbildning tillsammans. När 

Eva var på anstalten fick hon även kontakt med en fängelsepräst som hon till en början 

undvek, men sedan började prata med. Han utstrålade kärlek, trygghet och sinnesro, vilket 

gjorde att Eva kände sig bekväm i hans närvaro och vågade berätta om sitt liv och se saker 

som hon tidigare förträngt. Han uppmuntrade henne till att bli konfirmerad och det var i 

samband med detta som hon på nytt började bygga upp sin relation till gud. 

Relationen till socialsekreteraren inom missbruksenheten upplevde Eva som mycket god. Han 

lyssnade, var tålmodig och vågade lita på hennes förmåga. De hade vad hon förstår idag, 

motiverande samtal och prövade olika idéer och förslag innan de tog gemensamma beslut. 

Tillsammans planerade de för att Eva skulle bo i ett stödboende när hon kom ut från anstalten 

så att hon inte även denna gång skulle hamna i hemlöshet. När Eva ville ha behandling gav 

han inga färdiga lösningar, utan bad henne komma med förslag. De har kontakt än idag och 

träffas i arbetssammanhang och när de har gemensamma klienter. 

Eva sökte bistånd för att få betald tandvård, då hon i stort sett inte hade några tänder kvar i 

munnen, vilket hon upplevde som ett socialt handikapp och en hälsorisk. Socialsekreteraren 

på försörjningsstöd avslog hennes ansökan och sa att det inte skulle vara värt det, den drogfria 

perioden var för kort och Eva skulle ändå snart vara ute i hemlösheten igen. 

”Det är strikta regler runt omkring det där, de ville inte slösa bort så mycket pengar på 

någon som i alla fall inte hade visat tillräckligt med framfötter för att verkligen ville 

förändra livet, hade var för kort tid drogfri och sådant där, varit inne på anstalt, och så 

kom jag ut och så söker jag tandvård genom socialtjänsten och får avslag för att det är 

för dyrt och för att jag hade varit för kort tid drogfri, och det var mycket så här det att 

de inte trodde att det skulle hålla...” 

Likande respons fick Eva när hon av samma socialsekreterare ansökte om försörjningsstöd. 

Hon hade inga fickpengar alls att leva på den första tiden och fick förlita sig på att andra i 

hennes närhet kunde hjälpa henne med pengar vid behov. Han trodde inte på henne trots att 
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hon gjorde så gott hon kunde med att visa kvitton och lämna in ansökningar i tid. Ytterligare 

några som var skeptiska till Eva var personalen på stödboendet dit hon flyttade. De uttryckte 

tvivel inför att Eva verkligen skulle klara av att förändra sitt liv. Dock vart detta inte 

hindrande för Eva utan tvärtom, hon bestämde sig tidigt för att visa dem att hon visst skulle 

klara av det. 

5.1.5 Evas liv idag 

Idag arbetar Eva som alkohol- och drogterapeut inom ett tolvstegsprogram för att hjälpa andra 

som försöker ta sig ur missbruket. Hon känner sig nu mycket tryggare med sig själv då hon 

accepterat det som varit och ser detta som en tillgång i det livet hon idag lever. Den absolut 

viktigaste relationen hon har idag är relationen till sig själv. Hon säger att inget av det hon har 

idag skulle ha skett utan relationer till andra människor i hennes närhet som stöttat och hjälpt 

till på vägen.  

5.2 Analys av Evas berättelse  

Det Eva varit med om har skapat hennes identitet och påverkat henne till att bli den hon är 

idag. Ett tungt drogande och en kriminell livsstil har tidigare varit centrala aktiviteter i hennes 

liv. För åtta år sedan byttes dessa ut mot deltagande i självhjälpsgrupper, kyrkliga aktiviteter 

och ett arbete som alkohol- och drogterapeut. Den radikala förändringen vittnar om beslutet 

att släppa taget om det gamla livet för att träda in i någonting nytt. För Eva handlade beslutet 

att ta sig ur hemlösheten om att komma bort ifrån den livsstil som hon var övertygad skulle 

bli hennes död. I Evas berättelse framträder den kriminella livsstilen som en orsak till 

hemlösheten, men också som orsaken till ett lidande och ett upprätthållande av självbilden 

hon bar på. De närmiljöer hon befann sig i, de sammanhang utvecklingsekologin förklarar 

som individens deltagande i dennes närmsta omgivning (Andersson 1982), konstruerade en 

roll i vilken hon visste vem hon var. Hon säger att hon ”var någon” i den kriminella världen, 

och att det livet blev svårt att lämna då det stundtals gav henne en redig inkomst. I Evas 

berättelse framträder parallellt med dragningskraften till den kriminella livsstilen en stark 

önskan om ett annat liv omsluten av en rädsla för att bli ensam och övergiven.  

De fängelsemiljöer Eva hamnade i pga. kriminaliteten blev temporära närmiljöer där gynnsam 

utveckling uteblev då hon av olika anledningar återföll i hemlöshet och missbruk. Vägen ur 

hemlöshet tog avstamp först under det senaste fängelsestraffet, då en av de professionella i 

Evas närhet, fängelseprästen, fick henne att konfirmera sig. Prästens hade direkt effekt, dvs. 

hur individens beteende påverkas av en annan människas agerande (Andersson 1982), på Eva, 
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där bejakandet till gud skulle leda till vad Eva kallar ett ”andligt uppvaknade” och till en tro 

som kom att genomsyra hennes liv och som hon kom att bygga relationer kring.  

När Eva under det senaste fängelsestraffet även besöktes av KRIS öppnades en dörr till nya 

möjligheter. Kvinnorna från KRIS hade direkt effekt på Evas beteende i och med att de 

bekräftade hennes sökande efter en ny roll bortom den kriminella livsstilen. De aktiviteter 

som erbjöds uppmuntrade ett liv bortom missbruket och kriminaliteten vilket främjade 

utträdesprocessen. Kvinnorna i KRIS skapade en ny närmiljö som visade att det går att ta sig 

ur missbruk och kriminalitet då dessa var personer som Eva kände igen från tiden i hemlöshet 

vilka nu kom för att erbjuda henne en ny framtid.  

Då KRIS efter frigivningen stack åt Eva pengar, cigaretter och åkremsor blev de en slags 

räddare i nöden. De direkta effekter KRIS hade på Eva främjade utträdesprocessen då känslan 

av att vara helt pank stod i för stor kontrast mot den tidigare kriminella livsstilen med mycket 

pengar på fickan. Detta var något som Eva tidigare upplevt som mycket påfrestande och var 

därför nära att ge upp de framsteg hon hittills åstadkommit.  

De självhjälpsgrupper Eva deltog i efter frigivningen, och senare även kom att leda som 

utbildad alkohol- och drogterapeut, skapade primära närmiljöer, sammanhang i vilka en 

bestående utveckling sker vilken tas med i livet och i andra närmiljöer (Andersson 1982). 

Dessa uppmuntrade nykterhet, men framförallt möjliggjorde relationer till andra som inte 

missbrukade, vilket gav Eva verktygen att hålla sig drogfri. Eva gick in i dessa sammanhang 

och intog rollen som ”före detta missbrukare” vilket gav en grund att stå på för hur hon 

förväntades agera. Eva utvidgande sitt mesosystem, systemet bestående av två eller fler av 

personens närmiljöer där denne är aktiv deltagare interaktionen dem emellan (Andersson 

1982), till att inkludera dessa primära närmiljöer vilka bekräftade Eva som människa och 

accepterade vem hon ville vara i den nya rollen. AA blev även den primära närmiljön genom 

vilken hon säger sig tillfrisknat från sitt missbruk. Att Anneli, en av Evas nuvarande bästa 

vänner och dåvarande sponsor i AA, lärde henne att sätta gränser, vilka som var lämpliga att 

umgås med i och med beslutet att förbli drogfri, främjade vägen ur hemlöshet. Genom aktiva 

val sanerade Eva sitt sociala nätverk till att bestå av relationer vilka uppmuntrade en drogfri 

livsföring.  

Det framkommer i Evas berättelse att hon tidigare dragit sig undan släkt, vänner och 

myndigheter, de närmiljöer som förespråkade ett liv bortom hemlösheten och missbruket, för 
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att kunna droga och vara kriminell. Idag finner Eva mening i att återskapa de relationer som 

hon tidigare förlorat. Den nyupptagna relationen till kusinen Katarina har varit viktig och hon 

är idag en av de personer som står Eva allra närmst. Dyaden, den minsta beståndsdelen i 

närmiljön där samspel sker mellan två personer (Andersson 1982), med Katarina framträder i 

Evas berättelse som en symbol för relationerna Eva en gång förlorat där återskapandet av 

relationen framstår som en kompensation för de vägval Eva en gång i tiden gjorde och nu 

ångrar. 

I resultatet framkommer att Eva, utöver självhjälpsgrupper även bär på upplevelser av 

professionella som stödjande relationer i vägen ur hemlöshet. Framförallt socialsekreteraren 

vid missbruksenheten var lyhörd och arbetade på ett sätt som tilltalade henne. Även 

personalen på stödboendet, vilka tvivlande på hennes drogfrihet, främjade situationen då Eva 

mest sporrades av deras tvivel och därför skulle visa ”vad hon gick för”. Bristande stöd 

upplevdes dock i de socialsekreterare som tvivlade på hennes vilja att bli drogfri och som 

avslog hennes ansökan om ekonomiskt bistånd i väntan på det första försörjningsstödet. Detta 

hämmade utträdesprocessen då han inte bekräftade rollen Eva nu eftersträvade, utan snarare 

tilltalade Eva som den gamla missbrukarrollen. De såväl positiva som negativa upplevelserna 

av socialsekreterarnas agerande kan även förklaras beroende av faktorer på flera 

systemnivåer. Socialtjänstens praktik manifesteras å ena sidan i det enskilda mötet med Eva 

på mikronivå, de sammanhang och relationer som återfinns i individens direkta närhet 

(Andersson 1982). Samtidigt som den enskilde socialsekreteraren har ett regelverk och en 

budget att förhålla sig till, vilka påverkas av faktorer på exo- som makronivå, dvs. de 

kommunala riktlinjer och lagar som ger ramarna för den sociala praktiken och det samhälle vi 

lever i (Andersson 1982).  

Eva har lämnat hemlösheten bakom sig och kan nu reflektera över de processer hon 

genomgick för att bli den hon är idag. Rollen som alkohol- och drogterapeut ger henne 

förutsättningar att arbeta med det hon helst vill göra. Evas utveckling bekräftas i mötet med 

sin gamla socialsekreterare från missbruksenheten då de nu är kollegor och har gemensamma 

klienter. 
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5.3 Mias berättelse 

Mia var 13 år när hon började missbruka alkohol och droger, ett missbruk som skulle komma 

att pågå i 38 år. I familjen förekom incest och mycket bråk. Båda föräldrarna missbrukade, en 

bror dog i plötslig spädbarnsdöd och en annan av alkoholmissbruk. Hon gifte sig och fick en 

son med en man som var narkotikamissbrukare. Hon träffade senare och fick en dotter 

tillsammans med en man som var alkoholist. När förhållandet tog slut hamnade hon i sin 

första hemlöshetsperiod och försörjde sig genom prostitution. Hon säger sig ha knarkat och 

supit bort sina äktenskap, förhållanden, lägenheter och arbeten. Under perioder lyckades hon 

upprätthålla en fasad utåt med partner, barn, arbete och bostad trots pågående missbruk. 

Tillvaron rasade för elva år sedan när sonen gick bort i en bilolycka. Hon blev av med arbetet, 

blev intagen hos psykiatrin och blev vräkt. Livet tog en negativ vändning. Hon flyttade till en 

ny stad där hon umgicks med människor som missbrukade. Hon sov på golvet hos folk, i 

trappuppgångar, soprum eller parker. Hon prostituerade sig för att överleva. En förändring 

skedde då hon för åtta år sedan på cykel blev påkörd av en spårvagn. Då insåg Mia att hennes 

liv snart skulle bli hennes död. Hon flyttade tillbaka till barndomsstaden och snart kom hela 

hennes tillvaro att förändras. 

5.3.1 Familj och släkt 

När Mia kommer tillbaka till sin barndomsstad och börjar resan ur hemlösheten har sonen gått 

bort tre år tidigare, dottern har brutit kontakten med henne, båda föräldrarna har gått bort och 

det finns inga andra släktingar där för henne. Hon väljer att kontakta Peter, den enda person 

som hon både ser som familjemedlem och vän, sin före detta partner och pappa till dottern. 

Vid den här tidpunkten var Peter nykter alkoholist och gick på AA-möten. 

”En natt ringer jag till min före detta man, alltså han som är nykter alkoholist, det hade 

han varit i tre år då eller något sånt då va… eller fem år kanske… pappan till min 

dotter och sa att det här går inte längre, jag håller på att ta livet av mig, jag dör, och 

då säger han till mig så här: aah men vi ses i morgon så går vi på ett AA-möte 

tillsammans. Aah säger jag…” 

Mia gör som Peter säger, nästa dag kommer hon till AA-mötet trots att hon är 

alkoholpåverkad. När hon vaknar upp dagen efter mötet kan hon inte dricka, det tar helt stopp. 

Det är en känsla som hon aldrig upplevt tidigare. I ångest och panik ringer hon till Peter och 

frågar vad hon ska göra. Han säger att Mia ska gå på ännu ett AA-möte och hon följer rådet, 

trots att hon nu mår mycket sämre då drogerna börjat lämna kroppen. Sedan dagen då Mia 
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bad Peter om hjälp har deras relation bara blivit bättre. Han har stöttat henne genom 

processen, lånat ut sin hund så att hon skulle ha något att sysselsätta sig med i början, och hela 

tiden ställt upp med råd och stöd. Han har blivit mycket mer än bara en vän, idag ser hon 

honom som en i familjen, lika mycket som de egna barnen. Enligt henne själv är Peter en 

person som betytt otroligt mycket för att hon lyckas lämna hemlösheten och det liv hon levde 

bakom sig. Än idag har hon inte druckit alkohol eller känt begäret efter den där första gången 

hon gick till AA-mötet tillsammans med Peter. 

När Mia började ta sig ur hemlösheten hade hon och dottern ingen kontakt. Relationen 

beskriver hon som fruktansvärd och att dottern, även om hon inte sagt det, helst hade önskat 

henne död. När dottern kom till en anhörigvecka på behandlingshemmet bad Mia henne att 

bryta kontakten om hon tog ett återfall. Den överenskommelsen gäller än idag. När Mia väl 

bestämde sig för att lämna hemlösheten fanns dottern där och stöttade henne helt. Relationen 

har avsevärt förbättrats, idag är dottern hennes bästa vän och de har kontakt dagligen.  

Mias son hade vid den här tiden varit död i tre år. Även om han inte var fysiskt närvarande har 

han funnits med henne under utträdesprocessen.  Hon känner hans närvaro och får ibland 

meddelanden av honom genom att hans favoritmusik spelas på radion eller att en 

tunnelbanevagn med hans namn rullar in på perrongen de dagar hon mår som sämst. Mia 

upplever att hon i allra högsta grad än idag har en relation till sonen, han ger henne styrka när 

hon behöver det, och är möjligtvis den person som stöttat henne mest i vägen ur hemlöshet. 

Mia blandar allvar med humor och säger att hon aldrig skulle våga börja använda droger igen, 

för om hon skulle dö och komma dit hennes son är så skulle han bli helt tokig på henne. 

5.3.2 Vänner 

Mia har få vänskapsrelationer i staden hon flyttat tillbaka till och då kontakten är bruten med 

tidigare barndomsvänner söker hon sig till missbrukarvänner med vilka hon umgås på 

lokalkrogen. Dagen hon ska på sitt första AA-möte vaknar hon upp i en lägenhet där vännerna 

dricker och röker. Mia berättar att hon ska gå på AA mötet.  

”Jag vet att jag vaknar i en knarkarkvart, och har vin under sängen, och jag går upp på 

morgonen, och vi har de här rundaborden diskussioner som man har, och jag dricker 

vin och det springer folk ut och in, och det röks, och alltihopa, och rätt vad det är så 

kommer jag på men vad fan jag ska ju på anonyma alkoholister! Och då säger dem till 

mig: äh du kan väl inte gå dit! Kan inte jag? Men du är ju inte nykter! Men det spelar 
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ingen roll, jag är full, det är därför jag ska gå dit, kaxig som jag är. Så jag bommar 

ihop tvåhundra femtio spänn där vid bordet så skulle jag ringa efter en taxi…” 

Mia upplever att hon inte fick något stöd från sina vänner, snarare att de skrattade åt henne 

och inte trodde att hon menade allvar. Liknande reaktioner fick hon av några andra som hon 

träffade upp på lokalkrogen efter mötet, de trodde inte att hon var riktigt klok. Samtidigt 

förstår hon deras reaktioner, själv hade hon varit säker på att hon skulle knarka och supa ihjäl 

sig, och hon hade definitivt inte haft en tanke på att gå med i anonyma alkoholister.  

Under den här perioden fick Mia bo inneboende hon en vän. Hon berättar att han stöttade 

henne i början genom att hon fick bo där, men att det var problematiskt att han fortsatte att 

dricka trots att Mia som bodde där försökte bli av med sitt missbruk. Han hade ingen tilltro till 

att Mia skulle klara av att sluta missbruka och erbjöd henne ofta alkohol. Mia berättar att hon 

så snart som möjligt blev tvungen att bryta kontakten med alla sina vänner som missbrukade 

eftersom att deras levnadssätt snarare hindrade henne i hennes process än hjälpte henne, att de 

därför hade en negativ inverkan på hennes väg ur hemlöshet. 

Mia berättar att hon även hade kvar två barndomsvänner som stöttade henne när hon väl 

bestämt sig för att förändra sitt liv. Dock hade kontakten med dessa under hennes 

hemlöshetsperioder varit nästan obefintlig. Vännerna hade försökt få henne att ändra sig, det 

var jobbigt för dem och ibland genant att Mia levde som hon gjorde.  

5.3.3 Professionella  

Mia hade ingen kontakt med professionella personer på flera år men när hon ville förändra sin 

livssituation sökte hon hjälp och stöd hos en tidigare socialsekreterare, en diakon samt en 

kontaktperson och en läkare genom beroendemottagningen. Mia blev med en gång avvisad av 

socialsekreteraren som inte visade något intresse för hennes försök att förändra sin situation. 

”Samtidigt så försökte jag då få kontakt med det sociala, och då så får jag tag på en 

gammal socialsekreterare som jag har haft tidigare under åren, och han bara ruskade 

på huvudet och sa vad fan gör du här Mia? Du alltså, du vet väl att det gick åt helvete, 

att det har gått åt helvete och du har ingenting här att hämta…” 

Mia berättade för socialsekreteraren att hon ville få behandling för sitt missbruk men fick till 

svar att sådana behandlingar inte prioriteras till vuxna utan minderåriga barn. Mias dotter 
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hade precis fyllt 18 år. Hon ville även erhålla ekonomiskt bistånd för att kunna betala hyra där 

hon var inneboende. Till slut fick hon bistånd till hyra så att hon kunde bo kvar hos vännen. 

Genom socialtjänstens beroendemottagning träffade hon sin kontaktperson Elisabeth. De 

träffades varje vecka för samtal och Mia berättar om sin önskan att få komma på behandling. 

Elisabeth kom att stå henne särskilt nära och hjälpte Mia att ställa sig i kö till lägenhetshotell 

dit hon senare flyttade. På beroendemottagningen träffade Mia även en läkare som skrev ett 

läkarintyg om att hon bör prioriteras en plats på behandlingshem. Läkaren länkade henne 

vidare till psykiatrin genom vilka hon senare fick sin träningslägenhet. Både Elisabeth och 

läkaren har betytt mycket för Mia, de tog sig tid att lyssna och hjälpte henne i processen. 

Trots läkarintyget var det svårt att få en behandling beviljad. Ärendet var hos socialnämnden 

tre gånger efter att Mia överklagat socialtjänstens nekande beslut. Mia gick till tingsrätten och 

fick till slut sin behandling beviljad. Socialsekreterarens ovilja att hjälpa Mia gjorde att han 

till en början blev en negativ person i hennes nätverk. Dock skulle Mia och socialsekreteraren 

komma bättre överens med åren när han insåg att hon menade allvar och faktiskt ändrade sig. 

När Mia bodde på behandlingshemmet fick hon genom dem kontakt med en diakon som var 

före detta missbrukare. Relationen till diakonen blev väldigt viktig för Mia då det var han som 

hjälpte henne att få det arbete hon har idag. 

5.3.4 Övriga kontakter 

När Mia började sin väg ur hemlösheten fanns få övriga kontakter i hennes nätverk och de 

första nya relationerna blev till de gruppmedlemmar som hon träffade genom AA, de hon 

träffade genom kyrkan, men även till gud. På Mias första AA-möte träffade hon en man och 

kvinna som sa till henne att hon hade en plats hon dem, att hon skulle vara där. Dessa ord 

gjorde Mia rörd, de betydde väldigt mycket för henne och hon tyckte bra om dessa människor 

på en gång. På varje kommande möte kom de fram och pratade med Mia. I början kände hon 

inte igen dem då mycket under denna första tid som nykter skedde i ett töcken, men med tiden 

kom de att bli bra vänner som hon umgås med än idag. För Mia var det viktigt att de i AA 

hade likande erfarenheter som henne själv. Mia lärde känna allt fler vänner genom AA vilka 

alla stöttade henne genom utträdesprocessen. 

Mia kom i kontakt med kyrkan genom AA och började gå på sinnesro-gudstjänster där hon 

och andra med liknande bakgrund delade sina berättelser. Relationerna till dessa människor 

blev betydelsefulla för vägen ut. När Mia blev aktiv inom AA och kyrkan utvecklade hon en 
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relation till gud. Idag förstår hon att det var gud som stoppade henne att dricka dagen efter 

AA-mötet när hon ville men inte kunde. 

”Jag brukar säga att det måste ha suttit nån jäkel där med baseball trä och klappat till 

mig, eller annars så var det så här att den här… guden som folk pratar om som inte jag 

trodde på, han måste ha tänkt så här att nu lilla gumman är det ändå nog. Nu får du ta 

och styrsla till dig lite alltså fröken va, så ruskade han om mig då för så är det.” 

Hon berättar att bara en högre makt kunnat hjälpa henne då inget annat hindrat henne. Barnen 

hade bett henne sluta, hon hade förlorat både jobb och lägenheter. Hon var urfattig men inget 

hade hittills stoppat henne.  Hon säger att Gud hade en skyddande hand över henne och gav 

henne en ny chans. Varje morgon ber hon till gud om hjälp för att hålla sig nykter och drogfri 

vad som än händer, och varje kväll tackar hon gud för att hon fick vara det.  

Omgivningens reaktioner på Mias livshistoria med hemlösheten och det liv som hon levde har 

varit olika. De flesta berömmer henne över att hon lyckats ta sig ut när de får höra hennes 

historia. Dock upplever hon att det funnits, och finns än idag, de som känner till hennes 

historia och som ser ner på henne på grund av det som varit. Det kan vara tidigare grannar 

eller andra som vet vad som hänt men som inte velat prata om det. Eller de som inte vill 

acceptera att Mia gått vidare med sitt liv. 

5.3.5 Mias liv idag 

Idag arbetar Mia i en verksamhet som vilar på en kristen grund och möter människor i utsatta 

livssituationer. Det är snart åtta år sedan som Mia tog sig ur hemlösheten. Idag är hon 

nybliven mormor och till en flicka. Hon mår bra även om hon är ledsen över att hon under en 

så lång tid använde droger som ett skydd mot omvärlden. Hon har ett stort umgänge av före 

detta missbrukare, vänner inom kyrkan och new age andliga vänner. Idag är hon stolt över 

vad hon åstadkommit. 

5.4 Analys av Mias berättelse 

Genom Mias berättelse framkommer att hon under perioder befunnit sig i samhällets utkanter 

pga. hemlöshet, missbruk och prostitution. Resan tillbaka till ett liv med bostad, arbete och 

sunda relationer har varit lång och allt ifrån oproblematisk. Vägen till där hon är idag 

påverkades av de relationer hon var del av under utträdesprocessen. Även om de stödjande 

relationerna var få kom några att få en avgörande betydelse för hennes väg ur hemlöshet, 

samtidigt som andra relationer snarare hindrat henne.  
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Att Mias före detta partner Peter, som hon idag ser som en familjemedlem, funnits där för 

henne när hon väl bestämde sig för att förändra sin livssituation, var betydelsefullt för 

utträdesprocessen. Hans engagemang upplevdes som ett stöd från någon som förstod vad hon 

gick igenom, samtidigt som han ställde upp när hon mådde som sämst. När Peter lyssnade till 

Mias oro hade det direkt effekt på henne, det utvecklingsekologin förklarar som den påverkan 

en person har på en annans beteende genom sitt agerande (Andersson 1982), då han fick Mia 

att sysselsätta sig med hunden och följa med på AA-möten, vilka kom att få avgörande 

betydelse för Mias väg ur hemlöshet. 

Hennes tidigare relation till Peter förenklade inträdet i AA där han blev den stödjande länken 

mellan AA och hemmiljön, den person som existerar i flera av individens närmiljöer och där 

emellan skapar positiv inställning, förtroende och målöverensstämmelse (Andersson 1982). 

Inträdet i AA blev en primär närmiljö, sammanhanget som skapar en bestående förändringar 

vilken personen tar med sig i sina andra närmiljöer (Andersson 1982), i vilken Mia hittade 

strategier till sin drogfrihet. Dessa utvecklingsbanor som skapades i AA, den bestående 

förändringen som skedde i den primära närmiljön (Andersson 1982), blev Mias nya redskap 

och förhållningssätt som hon tog med sig vidare i livet och alla nya sammanhang hon kom att 

ingå i. 

När Peter presenterade AA för Mia expanderades hennes mesosystem, det system som består 

av samspelet mellan personens närmiljöer och personen som aktiv deltagare dem emellan 

(Andersson 1982), till att inkludera AA, vilket gynnade Mias väg ur hemlöshet. Inträdet i AA 

möjliggjorde relationer till andra i liknande situationer. Mia hade aldrig haft en tanke på att gå 

med i AA, men fick med Peters hjälp tillträde till ett sammanhang som möjliggjorde den nya 

rollen som nykter alkoholist. När Mia kom till AA blev det viktigt för henne att leva upp till 

de förväntningar som tillhörde rollen och att göra detta tillsammans med andra som hade 

liknande bakgrunder. Att Mia tog på sig rollen som ”nykter alkoholist”, och därmed även det 

beteende som förväntades av henne, kan utifrån utvecklingsekologin förstås som att när 

människan befinner sig i ett visst socialt sammanhang kommer hon att inta den roll som hon 

tror förväntas av henne (Andersson 1982). Huruvida det förväntade beteendet för rollen 

kommer att följas beror på om omgivningen uppmuntrar rollinträdet, vilket de i Mias fall 

gjorde. Det är tydligt i Mias berättelse att de nya vännerna i AA var viktiga för hennes väg ur 

hemlösheten då de gav henne stöd i att förändra sin situation. Personerna i AA hade direkt 

effekt på Mias beteende då de inspirerade henne till att förändra sin livssituation genom att 

uppmuntra och visa på att det går att ta sig ur missbruket och undvika återfall och hemlöshet. 
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De nya relationerna i AA, aktiviteterna med gruppen, samt rollen som nykter alkoholist, gav 

Mia de verktyg hon behövde för att hålla sig nykter, något som hon än idag upprätthållit 

sedan sitt första AA-möte. Men framförallt fungerade AA som hennes länk gud. 

Snart efter att Mia gått med i AA och kyrkan började hon utveckla relationen till gud. Dagen 

efter första AA-mötet kunde hon inte dricka alkohol. Först förstod hon inte varför, men tre 

månader senare insåg hon att det var gud som hjälpt henne, att hon fått ett religiöst 

uppvaknande. Hon berättar att bara en högre makt hade kunnat stoppa henne och att hon fått 

en ny chans vilket förändrade hennes inställning till livet. Gud hade, och har fortfarande, en 

otroligt viktig roll för Mias väg ur hemlöshet och missbruk. Då hon varje morgon ber gud om 

hjälp, och varje kväll tackar för hjälpen hon får, så finns gud med henne vart hon än är. Den 

betydelse Mia tillskriver gud för vägen ur hemlöshet framstår som en direkt effekt på hennes 

beteende eftersom hon kommit att förändra sitt liv i takt med att relationen till gud stärkts. I 

och med sin tro och relationen till gud håller hon sig nykter, vilket hon menar motverkar 

återfall och en ny period av hemlöshet, samtidigt som hon finner styrka till att arbeta, bo kvar 

i sin bostad och behålla kontakten med dottern. 

Relationen till gud framstår som den största drivkraften för att Mia lyckats förändra sin 

situation. Hon menar att gud påverkar hennes liv dagligen, vilket framstår som en primär 

dyad. Utvecklingsekologin förklarar dyaden som den interaktion som sker mellan två parter 

och den primära dyaden som en grundläggande relation för individen (Andersson 1982). Att 

Mia utvecklade relationen till gud och skapade en andlig tillvaro påverkade valet av vilka 

närmiljöer hon kom att vistas i. Hon sökte sig till AA, kyrkan, diakoner och en arbetsplats 

som vilar på en kristen grund, vilka alla främjade och fortfarande uppmuntrar hennes tro och 

nykterhet. Samtidigt valde hon bort de sammanhang som stod för hemlöshet och missbruk. 

Att tron genomsyrar flera av hennes närmiljöer utvidgar hennes mesosystem, främjar 

utvecklingen samt stärker relationen till gud. Trons starka betydelse bidrog i sig till bestående 

förändringar i valet av handlingar, som att inte missbruka, vilka kvarstår än idag. 

Genom AA lärde hon känna nya vänner, gick på möten och såg sig själv som nykter 

alkoholist. Samtidigt blev hon ifrågasatt och hånad av sina missbrukande vänner. De tvivlade 

på hennes förmåga att lyckas ta sig ur missbruket och uppmuntrade inte hennes försök att 

förändra sitt liv. Att de valde att inte acceptera hennes nya liv kan genom utvecklingsekologin 

ses som en direkt effekt på mikronivå som fick en hämmande verkan för hennes 

utträdesprocess. Snart insåg Mia att det var nödvändigt att bryta kontakten med de gamla 
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vännerna för att hon skulle lyckas förändras situationen och inte återfalla i hemlöshet och 

missbruk, för att istället befinna sig i de närmiljöer som bekräftade henne i sökandet efter en 

ny tillvaro. 

Den professionella kontakten hos socialtjänsten, hennes gamla socialsekreterare, hämmade 

även han utträdesprocessen då hon inte fick sin behandlingsansökan beviljad. 

Socialsekreteraren menade att behandling inte gavs till personer utan minderåriga barn 

samtidigt som han ifrågasatte hennes förmåga att lämna rollen som hemlös missbrukare. 

Socialsekreterarens agerande på mikronivå, dvs. det samspel som skedde i den direkta 

närmiljön (Andersson 1982), hämmade Mias väg ur hemlöshet då hon var beroende av 

socialtjänstens hjälp för att ta sig vidare. Samtidigt påverkades det nekande beslutet av 

faktorer på exo- och makronivå, där den förstnämnda enligt utvecklingsekologin innebär 

faktorer som står utanför individens närmiljö men som ändå har en påverkan på dennes liv, 

exempelvis kommunala riktlinjer, och den sistnämnda som den yttersta systemnivån vilken 

innefattar lagar och allmänt rådande värderingar (Andersson 1982). Socialsekreterarens 

agerande var beroende av kommunala riktlinjer, ekonomiskt budget och politiska beslut, 

vilket kom till uttryck i mötet med Mia i hennes direkta närmiljö och hämmade vägen ur 

hemlöshet då hon inte fick den behandlingen hon tyckte sig behöva. 

Den gynnsamma utvecklingen som skedde möjliggjorde Mias liv till att vara annorlunda mot 

hur det var då hon levde i hemlöshet. Hon kallar sig själv för nykter alkoholist och ber till gud 

varje dag om hjälp för att hon ska få förbli så, vilket visar på att hon är medveten om hur tunn 

gränsen är mellan vem hon var då och vem hon är idag. Dock har hon i arbetet vänt de 

tidigare erfarenheterna till något positivt och använder sig av dem i mötet med andra 

människor i utsatta situationer. 

5.5 Lasses berättelse 

Lasse och hans syster växte upp i ett hem med alkoholiserade föräldrar. Moderns bästa 

väninna likaså granne var också alkoholiserad och var den som bestämde hur modern skulle 

vara gentemot Lasse. Fadern missbrukade tabletter och saknade vänner. ”Miljön jag kommer 

ifrån är sjuk” säger Lasse. Som fjortonåring provade Lasse för första gången narkotika när 

han under alkoholpåverkan lät sig bli injicerad med amfetamin. Detta blev starten på ett 

missbruk som i grova drag skulle pågå i över 40 år. Amfetaminet kom att bli Lasses 

huvuddrog tills det han upptäckte morfinet. Lasse förlorade kontakten med sin syster som 

också började missbruka. Under de första åren fanns det ingen, förutom en lärare i högstadiet, 
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som försökte förmå Lasse att sluta ta droger. Han förklarar att han saknade en manlig förebild 

som ung och att han önskade att det funnits fler personer som hans högstadielärare när han 

växte upp. Med drogandet följde kriminalitet, tvångsomhändertagningar, avgiftningar, 

behandlingar och återfall. Men också perioder av hemlöshet. Lasse fick sitt sista LVM vid 44 

års ålder. Han hade precis avslutat ett sex år långt metadonprogram men tog ett återfall. Han 

var tvungen att avgiftas i två månader för att kunna gå ordentligt. Lasse tog beslutet att bli 

drogfri och sökte sig till ett behandlingshem som praktiserade Minnesotamodellen, en för 

honom ny behandlingsform. 

5.5.1 Familj och släkt 

De i Lasses familj och släkt som tillskrivs betydelse för vägen ur hemlöshet är hans två barn 

samt den dåvarande sambon Maja. Men även hans syster påverkade honom. Relationen till 

Maja blev dock efter några år bara negativ för Lasse.  

Lasse kom till behandlingshemmet med övertygelsen att hålla sig drogfri. Han hade under 

denna period fortfarande ingen kontakt med systern men hade hört på omvägar att hon höll 

sig borta från drogerna genom självhjälpsgrupper, vilket inspirerade honom till att också 

prova dessa. Han var nu 44 år och började gå på NA och AA möten. Två år senare utbildade 

han sig till alkohol- och drogterapeut. Han bodde på hotellhem, vilket var en destruktiv 

boendemiljö, men han stormtrivdes med utbildningen. Lasse fortsatte gå på möten och 

började arbeta med behandling. Han träffade och blev blixtkär i Maja som själv hade 

missbruksproblematik och gick på AA-möten. Paret flyttade till en stor lägenhet i innerstan 

och fick två barn. Maja jobbade och tjänade bra. De skaffade bil och köpte landställe. 

Förälskelsen avtog och hemsituationen försämrades. Maja slutade gå på möten och sa att hon 

inte hade något problem med alkohol. Hon tog hem opiattabletter till Lasse och började dricka 

igen. Lasse insåg att situationen var ohållbar och började tvivla på betydelsen av 

självhjälpsgrupper. Han slutade gå på möten och drog sig undan, Lasse blev introvert och 

sökte sig till gamla kontakter.  

Maja var utåtagerande mot barnen hemma men också när hon hämtade barnen på dagis. Dagis 

gjorde en orosanmälan och familjen blev aktualiserad hos socialtjänstens barn- och 

ungdomsgrupp. I samband med detta fick Lasse reda på att Maja var bipolär och hade ADHD. 

Han insåg att förälskelsen förblindat bilden han hade av relationen till Maja, och att de 

faktiskt aldrig haft ett vuxet samtal. Lasse mådde jättedåligt och tog ett återfall. Han lämnade 
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hemmet och familjen för att droga. Han sov i soprum och på härbärgen, Lasse hamnade i 

hemlöshet. 

Under denna tid hade han endast sporadisk telefonkontakt med Maja. Efter nio månader i 

hemlöshet blev han påkörd av ett tåg och hans hand skadades allvarligt. Olyckan var så 

omskakande att han tog ett nytt beslut att bli drogfri. Lasse la då in sig för behandling.  

Relationen som partner till Maja var slut. När tiden på behandlingshemmet var över flyttade 

han hem till Maja igen och började lämna urinprover för barnens skull och skulle bevisa för 

barn- och ungdomsgruppen att han var drogfri. Lasse började jobba som personlig assistent då 

han inte ansågs lämpad att jobba med behandling. Barnen led av tillitsbrist men blev en stark 

drivkraft för honom att flytta hem igen. Just barnen tillskriver Lasse stor betydelse för att han 

är där han är idag. 

Väl hemma började han och den yngsta sonen gå i familjebehandling för att stärka relationen 

dem emellan. Arbetet skedde på behandlingshemmet Solljuset genom en metod grundad i 

Minnesotamodellen. Framstegen upplevde Lasse som mycket betydelsefulla för relationen till 

sonen. 

”… jag hade en gammal arbetskollega till mig som jobbade på Solljuset så jag 

anmälde mig att jag ville gå där med Fredrik, yngsta pojken då rå, så det påbörjade 

jag efter nyår i januari. Vi gick hela terminen han och jag på Solljuset Och det var ju 

skitbra det vi gjorde där han och jag.” 

5.5.2 Övriga 

Personer som Lasse tillskriver stor betydelse för vägen ur hemlöshet är de han mötte i NA och 

AA. Han minns hur förvånad han blev när han gick på de första NA mötena och vilka han 

mötte där. 

”… jag började gå på möten, och så var det en terapeut där som hade, han kom från 

samma som mig då rå, han var en föredetting, och jag tror att han hade sex års 

drogfrihet, och liksom jag bara gapade och tyckte att det var helt otroligt. Och jag 

hade bestämt mig då att jag gör som de säger liksom. Så jag bara började gå på 

möten…” 

Men det var svårt i början. Han var rädd och hade svårt att öppna sig och erkänna saker inför 

de andra i gruppen. I NA fann Lasse tillslut ny gemenskap med människor som precis som 
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han själv hade varit i missbruk och hemlöshet men tagit sig ur detta. Han tillskriver 

gemenskapen i NA som mycket främjande för vägen ur hemlöshet och att det var den och inte 

några professionella som fick honom att vilja sluta missbruka. 

”… det jag hittade i gemenskapen, det var det som gjorde att jag fortsatte att vilja 

vara drogfri (…) och det är det enda sättet som jag vet som har hjälpt mig, det är när 

jag har delat det med andra likasinnade så får jag den hjälpen jag behöver...” 

Personer i NA tillhör också de som hjälpte Lasse med husrum då han nyligen var bostadslös 

efter den senaste avgiftningen. Och det är genom NA och AA han säger sig ha bearbetat det 

han varit med om, och att det är tack vare detta han fått livslusten tillbaka. 

5.5.3 Vänner 

För att hålla sig drogfri var han tvungen att bryta kontakten med de som drogade. Flera av de 

han lärde känna genom sitt arbete som alkohol- och drogterapeut inom NA blev även hans 

nya vänner som han även umgicks med utanför NA-sammanhang. I denna vänskap fann Lasse 

människor som han upplevde stöttade honom i den process han gick igenom.  

I NA mötte han även personer från de gamla missbrukarkretsarna som nu hade tagit sig ur 

dessa vilket förvånade honom. 

”Och jag hittade vänner i NA. Och gamla vänner som jag trodde hade gått bort, men 

som stod där med bilnycklar i handen och jag, och jag bara trodde inte liksom att det 

var sant…” 

Speciellt två personer i NA, som även tillhörde Lasses gamla sociala nätverk i 

missbrukarlivet, blev hans nya vänner. Dessa de två menar Lasse att han lärde känna på nytt 

och att detta var en utmaning.    

”… och när man bara har haft drogerna tillsammans förut så känner man ju inte 

varandra, utan man får lära känna varandra på nytt. Och det var ju bara skrämmande 

liksom, bara det här och liksom att bara gå emot sina rädslor och bli kompis med en 

man på riktigt till exempel va, det var ju skittufft va…” 

Det var skrämmande för Lasse att öppna sig och visa sig sårbar inför andra människor. Detta 

menar han att han nu lärt sig i NA och att han lärt sig att vara intim med andra människor. I 

Lasses berättelse framkommer att vännerna i NA, och framförallt de han kände sedan 
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missbrukarvärlden, står honom mycket nära och att den gemenskap han upplever betytt 

mycket för vägen ur hemlöshet. 

5.5.4 Professionella 

De professionella i Lasses nätverk som tillskrivs betydelse för vägen ur hemlöshet är främst 

anställda inom Svenska kyrkan men även behandlingspersonalen på Solljuset. Socialtjänsten, 

och då framförallt chefen för socialtjänstens barn- och ungdomsgrupp, samt 

socialsekreterarna på Enheten för hemlösa, anser dock Lasse ha påverkat honom negativt i 

hans utträdesprocess. 

En positiv upplevelse var när Lasse och den yngste sonen genomgick familjebehandling på 

Solljuset. Lasse upplever att behandlingen hjälpte pojken att åter knyta an till honom efter den 

tillitsbrist sonen tidigare haft. De framsteg Lasse upplevde i relationen till den yngste sonen 

under behandlingsarbetet tillskriver han personalen. 

Förutom den positiva upplevelsen av behandlingspersonalen så framkommer det i Lasses 

berättelse att han mest har negativa erfarenheter av professionella. Han förklarar att han har 

en mycket infekterad relation till socialtjänsten och att han aldrig fick den hjälp han 

efterfrågade. Socialsekreterarna på Enheten för hemlösa gav aldrig honom något permanent 

boende. De satte honom istället att bo på hotellhem eller härbärgen och gav honom 

försörjningsstöd. Det var inte de professionella i hans nätverk som hjälpte honom, utan att det 

var kyrkan och NA som gav det stöd han behövde. Socialtjänsten har enligt Lasse mer 

förvärrat situationen än hjälpt den. Han berättar om när han och Maja än en gång blev kallade 

till barn- och ungdomsgruppen efter ytterligare en orosanmälan från dagis. Det som hände 

under det mötet menar Lasse var någonting förskräckligt och som stjälpte hela hans tillvaro. 

Istället för att få stöd i hemsituationen och i relationen till Maja blev han istället falskt 

anklagad av chefen för barn- och ungdomsgruppen att han fortfarande missbrukade. Hon 

krävde nu att han skulle hålla sig borta från hemmet och istället bosätta sig på en 

flyktingförläggning. Skulle han inte göra det skulle barnen omhändertas och placeras enligt 

LVU. 

”Så hon pekar med hela handen på mig när jag kommer dit. "DU" säger hon till mig, 

"du skall ut ur huset hemma, du får inte bo kvar en dag hemma". Och då frågade jag 

"vad grundar du det här på liksom?" "Ja du är en jävla knarkare" sa hon till mig va. 

"Och vi har hyrt ett rum på en flyktingförläggning åt dig i Sickla och där skall du bo." 
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Lasse ville styrka sin drogfrihet genom att visa de negativa urinproverna han lämnat, men 

detta spelade ingen roll i Socialtjänstens ögon, han skulle flytta ändå. Detta fick honom att må 

jättedåligt. Han berättar att han klarade av att bo på flyktingförläggningen i två veckor innan 

han tog ett återfall och återföll i en hemlöshetsperiod.  

”Jag är helt förtvivlad, och Maja hon bara skrattar åt mig, förstår du så här när det 

här har hänt. Och jag åker till den där jävla flyktingförläggningen, och när jag 

kommer dit liksom, jag har aldrig varit med om maken (…) det såg för jävligt ut. Och 

jag höll i 14 dagar sedan gick jag ut och började knarka igen, jag orkade inte, 

antingen gjorde jag det eller så skulle jag ta livet av mig liksom. För jag hade inte 

förmågan, jag vill inte leva förstår du…” 

Han berättar att han några månader senare i december hittades nästintill ihjälfrusen i ett 

soprum av två sopgubbar vilka körde honom till avgiftningen där han läggs in. När han 

kommer ut från avgiftningen hade han ingenstans att ta vägen och Socialtjänsten kunde inte 

hjälpa till med boende. En präst och tidigare kollega från tiden då Lasse arbetade med 

behandling var en av de som hjälpte honom med husrum genom att under två veckors tid låta 

honom bo i sin kyrka. Lasse flyttade efter detta in hos en medlem i NA som han kände sedan 

tidigare. 

Maja klarade inte av situationen hemma, barnen blev omhändertagna och placerade enligt 

LVU. Lasse anmälde händelsen med flyktingförläggningen och barn- och ungdomsgruppen 

till Socialstyrelsen där chefen för gruppen nu förnekade att mötet överhuvudtaget ägt rum. 

Lasse berättar att Socialstyrelsen nu har händelsen under tillsyn, men att han gör som 

socialtjänsten säger då han har umgänge med sina barn medan de är LVU-placerade. 

Efter några månader ringer kyrkoherden i kyrkans hus och erbjuder Lasse ett jobb som 

föreståndare i en organisation som arbetar med socialt arbete på en kristen grund. I och med 

att Lasse tackade ja till jobbet så fick han den lägenhet han har i idag. Lasse poängterar att 

detta var aldrig var något som socialtjänsten erbjöd honom. 

Något som förvärrat Lasses livssituation på senare tid menar han är när alliansen kom till 

makten. En negativ förändring skedde i och med maktskiftet och det blev svårt med allt kring 

försörjningsstöd vilket än mer försvårade hans tillvaro. 
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”Men sedan nu den här politiska vändningen som har hänt, sedan alliansen kom, så 

har det blivit stört omöjligt att vara socialbidragstagare, över huvud taget för att det 

är så himla krångligt att få ut sitt försörjningsstöd (…) och det är så här jätte jobbigt 

att ha med Soc att göra i dag alltså...” 

5.5.5 Lasses liv idag 

Lasse älskar sitt jobb som föreståndare och känner sig stark. Han bor kvar i samma lägenhet 

som han erhöll genom kyrkan. Förstahandskontraktet är nu hans. Det som är viktigast för 

Lasse idag är hans mötesgående, hans barn, och relationer till de gamla vännerna som 

fortfarande är drogfria och som jobbar med behandling eller är diakoner. Han säger att han 

har en beroendesjukdom och att han ber till gud varje dag att han skall förbli drogfri. Han 

kämpar fortfarande för att få hem sina LVU-placerade barn och väntar med spänning på 

beskedet från Socialstyrelsen. Lasse har fortfarande ingen kontakt med sin syster men hoppas 

att relationen på sikt kan återupptas. 

5.6 Analys av Lasses berättelse 

Omgivningen och sociala relationer har påverkat Lasses väg ur hemlöshet. Han har varit nära 

att dö då han periodvis befunnit sig i utsatta situationer och sammanhang som för de flesta av 

oss är främmande. Av berättelsen framgår att missbruket till stor del dominerat hans 

livsföring och att det saknats stödjande relationer i Lasses mikrosystem som förmått honom 

att sluta missbruka, dvs. personer i systemnivån som enligt utvecklingsekologin består av 

relationerna i den direkta närheten vilken beroende av de roller som finns representerade ger 

förutsättningarna för individens utveckling (Andersson 1982). Drogandet har följts av 

perioder i hemlöshet och umgänge i missbrukarkretsar. Hemlösheten framstår som en 

konsekvens av missbruket, men även missbruket som en konsekvens av hemlösheten.  

Lasse har under långa perioder upplevt att han inte haft professionellas stöd. De mest negativa 

upplevelserna står professionella hjälpare för och då främst relationen till chefen för 

socialtjänstens barn- och ungdomsgrupp. Socialtjänstens agerande kan delvis förklaras som 

hämmande relationer i Lasses mikrosystem då de inte gav det stöd han efterfrågade utan 

istället beviljade honom temporära, destruktiva boendelösningar, försvårade vägen till 

försörjningsstöd samt omhändertog hans barn. Men också som faktorer på exo- och 

makronivå, de yttersta systemnivåerna vilka består av kommunala riktlinjer och de politiska 

beslut och normer som råder i samhället, vilka påverkar de underliggande systemnivåerna och 

individens direkta närmiljö (Andersson 1982). Detta då socialtjänstens praktik grundar sig i 
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lagar och strukturer som den enskilde socialarbetaren måste förhålla sig i sin 

myndighetsutövning i mötet med Lasse. Den negativa bilden Lasse har av socialtjänsten 

kompenseras delvis av de positiva erfarenheterna av kyrkan men främst av 

behandlingspersonalen på Solljuset, men han har svårt att framstå som allt annat än bitter.  

De framsteg Lasse gjorde under behandlingen tillsammans med sonen på Solljuset skapade en 

varaktig förändring som stärkte relationen dem emellan, vilken han bar med i sina andra 

närmiljöer, dvs. de andra sammanhangen han ingick i (Andersson 1982). Solljuset blev en 

primär närmiljö, sammanhanget som skapar beteendemönster vilka kvarstår även när 

personen byter närmiljö (Andersson 1982), där behandlingspersonalens arbete hade direkt 

effekt på Lasses beteende, den beteendeförändring som sker genom en annan människas 

påverkan (Andersson 1982). Detta stärkte relationen till familjen vilket framstår som 

betydelsefullt för Lasses väg ur hemlöshet. 

I Lasses berättelse framkommer att han tagit sig ur hemlöshet vid minst två tillfällen, vilket 

skedde genom avgiftning följt av behandling och självhjälpsgrupper. Tolvstegsprogrammen, 

och då framförallt NA, skapade primära närmiljöer som gav och fortfarande ger de verktyg 

han behöver för att hålla sig drogfri. Dessa bestående beteendemönster, som 

utvecklingsekologiska resonemang definierar som utvecklingsbanor (Andersson 1982), 

manifesterades i ett förhållningssätt Lasse bar och fortfarande bär med sig i livet och alla de 

sammanhang han ingår. Upprätthållandet av detta förhållningssätt blev en del av den nya 

rollen han intog. Den kunskap han erhöll genom NA, främjade utträdesprocessen och skapade 

strategier för Lasses drogfrihet. 

Gemenskapen i NA gav förutsättningar att bearbeta det som hänt och möjliggjorde relationer 

till andra som också ville hålla sig drogfria. Inträdet i NA främjade Lasses utveckling då han i 

samspel med andra fann den gemenskap han idag anger som en av motiveringarna till 

drogfrihet. Men också att de andra i NA hade liknande bakgrunder och att han kände igen 

några av de sedan tidigare underlättade inträdet i NA, även om det var svårt för honom i 

början att öppna sig och gå in i det nya sammanhanget. Inträdet i de primära närmiljöerna 

utvidgade Lasses mesosystem, närmiljöerna med personen som aktiv deltagare dem emellan 

(Andersson 1982), till att inkludera sammanhang som uppmuntrade drogfrihet och därmed 

främjade utträdesprocessen. 
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Deltagandet i NA skapade den nya rollen Lasse blev tvungen att förhålla sig till där 

drogfriheten öppnade vägen till nya närmiljöer. Även rollen som alkohol- och drogterapeut 

möjliggjorde tillträden till nya sammanhang och relationer där drogfrihet uppmuntrades. 

Lasse säger att han är en ”föredetting” och han tidigare hade en ”kriminell attityd”, en roll 

som han var tvungen att lägga åt sidan. Då Lasse gick in i den nya rollen blev han tvungen att 

förhålla sig till de normer, värderingar och förväntningar som tillskrevs den gamla 

missbrukarrollen, även i de nya sammanhangen han ingick i, vilket han i vissa fall tycker är 

jobbigt och väljer därför att undvika ämnet.  

Kärleken till Maja och barnen blev en närmiljö som till en början gynnade utvecklingen då 

relationen var sund och en drivkraft till drogfrihet. När relationen med åren blev dålig och 

paret tog återfall drog sig Lasse undan de relationer som uppmuntrat drogfrihet för att 

återfalla i missbruk. Dyaden med Maja, relationen mellan två människor i närmiljön 

(Andersson 1982), framstår först främjat för att sedan bli negativ för Lasses strävan efter ett 

liv bortom hemlösheten. Beteendet att dra sig undan de relationer i mikrosystemet som 

uppmuntrat drogfrihet för att återfalla i missbruk återkommer i berättelsen som ett slags 

pendlande mellan den drogfria livsföringen och inträden i en missbrukarvärld som alltid är 

öppen. De relationer Lasse ingick i som hemlös skapade destruktiva närmiljöer i 

mikrosystemet vilka hämmade vägen ur hemlöshet då dessa möjliggjorde ett missbruk som 

fortskred tills Lasse var med om en tillräckligt omskakande händelse som fick honom att sluta 

droga och istället lägga in sig för avgiftning följt av behandling och tolvstegsprogram. Dessa 

behandlingsformer erbjöd nya närmiljöer och den behandling som kom till uttryck i det 

enskilda mötet med behandlingspersonalen blev direkta effekter på Lasse vilka fick honom att 

sluta droga och istället gav honom redskap till att inte återfalla i missbruk. 

Drogfriheten och rollen som alkohol- och drogterapeut var en förutsättning för att få det 

arbete han har idag. De framsteg som skedde i självhjälpsgrupperna och behandlingshemmen 

skapade en varaktig förändring som även bar frukt i andra närmiljöer. Tjänsten som 

föreståndare och den nya arbetsplatsen gavs tillträde tack vare utvecklingen i de primära 

närmiljöerna. På arbetet gavs Lasse möjligheten att påverka de sammanhang han befann sig i 

och de människor han mötte. I arbetet träffar han andra som har eller haft ett aktivt missbruk, 

en del är hemlösa, vissa känner han igen sedan tiden i missbruk. Men nu är det Lasse som 

sitter bakom skrivbordet.  
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5.7 Sammanfattning av analys 

Eva, Mia och Lasse har tagit sig ur hemlösheten. Berättelserna vittnar om gynnsam, men 

också negativ utveckling i närmiljöerna de befann sig i under utträdesprocessen. Gemensamt 

framträder kriminalitet, och då främst missbruk, som ökad risk för negativ utveckling och 

hemlöshet. Tillsammans återfinns tre berättelser där familj, släkt, vänner, professionella och 

övriga i intervjupersonernas sociala nätverk främst på mikro- och mesonivå, men även i de 

professionella hjälparnas fall, på exo- och makronivå, främjade och hämmade 

utträdesprocesserna.  

I grova drag framträder den positiva betydelsen av AA och NA som primära närmiljöer vilka 

skapade strategier till drogfrihet för samtliga intervjupersoner vilken i sig framstår i resultatet 

som avgörande för att lämna hemlösheten. Deltagandet i de primära närmiljöerna skapade 

aktiviteter grundade i socialt konstruerade förväntningar att hålla sig drogfri vilket fick olika 

innebörd i intervjupersonernas liv. För Eva fungerade relationerna inom AA som stöd på 

mikro- och mesonivå för att handskas med ensamhetskänslor och rädslor inför framtiden. För 

Mia utvecklade AA dyaden med gud där det viktiga var öppningen till någonting större. För 

Lasse handlade NA om närmiljön i sig vilken bistod med gemenskapen i vilken han kom att 

hämta kraften till drogfrihet. För honom blev även familjen, och då främst barnen, en extra 

motivering till att hålla sig drogfri. De utvecklingsbanor som skapades i de primära 

närmiljöerna gav och fortfarande ger intervjupersonerna strategier till ett liv utan droger där 

drogfriheten framstår som nyckeln till anställningar, egna lägenheter och andra närmiljöer 

vilka fortsatte att uppmuntra drogfriheten och gav styrka till en positiv livsföring.  

Gemenskaper inom de primära närmiljöerna vidgade mesosystemen till att bli stödjande 

relationer och dyader även utanför dessa sammanhang. Gemensamt framträder 

intervjupersonernas sociala nätverk som främst bestående av relationer till andra vilka också 

hade en bakgrund i missbruk som lämnade detta för deltagandet i dessa självhjälpsgrupper 

och/eller kyrkliga aktiviteter. Likheterna i bakgrunden verkar vara avgörande för beslutet att 

delta i de primära närmiljöerna och därmed för utträdesprocessen i sig. De före detta 

missbrukarna i AA och NA blev en slags förebilder som visade att det går att lämna 

missbruket och hemlösheten bakom sig för en mer konstruktiv livsföring. 

Synen på de professionella hjälparna i de sociala nätverken skiljer sig åt och framstår i Evas 

fall som främjande, i Lasses fall som hämmande och i Mias fall som både och. De 

professionellas agerade fick direkta effekter på intervjupersonernas livssituation vilket 
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manifesterades i intervjupersonernas mikrosystem. Detta samspel var beroende av sociala 

konstruktioner på exonivå som den kommunala budgeten och de riktlinjer den professionelle 

var tvungen att förhålla sig till i sin myndighetsutövning. Denna i sin tur påverkades av 

sociala konstruktioner på makronivå som lagstiftning, andra politiska beslut och allmänt 

rådande värderingar, vilka kan ses som avspeglingar av samhällets just nu rådande 

föreställningar av hur saker och ting skall förhålla sig.  

Eva använde de professionella som medel för att nå målet, ett liv utan kriminalitet och 

missbruk, där hon kunde återskapa de relationer hon en gång förlorat. För Mia handlade dessa 

relationer till största del om kampen för sina rättigheter till behandling. Medan för Lasse har 

de mest motarbetat honom hela livet, med undantag för ett fåtal behandlande relationer som 

främjade hans utträdesprocess. Gemensamt minskade antalet professionella hjälpare desto 

längre utträdesprocessen fortskred. Flera av dessa blev istället vänner för intervjupersonerna 

vars mesosystem därmed utvidgades än mer till att inkludera nya relationer som de nu kunde 

förhålla sig till på ett annat sätt än tidigare. 

Att det i samhället råder förutfattade meningar av vad det innebär att ha varit hemlös är 

sociala konstruktioner vilka intervjupersonerna blev tvungna att förhålla sig till när de tog sig 

ur hemlösheten och tog på sig rollen som ”före detta hemlös”, ”före detta alkoholist” eller 

”före detta missbrukare”. De normer och förväntningar som var tillskrivna de nya rollerna 

skiljde sig åt jämfört med rollerna i missbrukarvärlden där andra beteenden var förväntade. 

För att bli accepterade i samhället var de tvungna att göra avkall på de gamla beteendena som 

tillhörde den förra rollen. De blev tvungna att sluta missbruka och begå brott för att kunna 

arbeta, bo och ha sunda relationer. I de nya relationerna intervjupersonerna kom att ingå i blev 

vissa beteenden förväntade vilka grundades i sociala föreställningar av hur sådana relationer 

skall se ut och fungera.  

Sammanfattningsvis kan sägas att ingen relation har ensamt kunnat hjälpa dessa människor 

utan att de själva varit beredda på att kämpa och satsa allt för att förändra sina liv. Det 

framkommer i berättelserna att det är i allra högsta grad de aktiva valen intervjupersonerna 

tagit i sina närmiljöer med stöd av relationerna i de sociala nätverken som skapat de bestående 

förändringarna i deras livsföring.  
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6. Slutdiskussion 

Syftet med studien var att genom berättelser från människor som tidigare befunnit sig i 

hemlöshet öka kunskapen om vilken betydelse de sociala nätverken har för vägar ur 

hemlöshet. Detta har vi sökt svar på genom våra frågeställningar över huruvida de sociala 

relationerna främjat alternativt hämmat vägen ur hemlöshet. Resultatet har sedan analyserats 

utifrån utvecklingsekologin. I detta kapitel kommer vi redogöra för våra viktigaste slutsatser 

med studien och hur den utvecklingsekologiska modellen användes för att ge oss en ökad 

förståelse av resultaten. Därefter görs en jämförelse mellan våra resultat och resultat i tidigare 

forskning. Sedan förs en diskussion över vald metod samt studiens generaliserbarhet. 

Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 

6.1 Slutsatser 

Den första slutsatsen är att intervjupersonernas sociala relationer haft en påverkan för deras 

vägar ur hemlöshet. Gemensamt har det funnits flera personer i det sociala nätverket som 

främjat och/eller hämmat livssituationen för tiden då de tog sig ut. Genom de 

utvecklingsekologiska resonemangen kring direkta effekter kan vi se att människor påverkar 

varandras beteenden. Detta har gett oss ökad förståelse för den inverkan som skedde då 

intervjupersonerna samspelade med människor i sin omgivning under utträdesprocessen och 

hur dessa relationer påverkade deras agerande under tiden de tog sig ur hemlösheten. 

Relationerna har dock påverkat intervjupersonerna på olika sätt och funnits inom olika delar 

av deras liv, vilket leder oss till vår andra slutsats: att det inte bara finns en väg ur hemlöshet, 

lika lite som det finns en väg in. Detta innebär att det för vägen ur hemlöshet finns olika sätt 

att påverkas av människor i ens närhet och att vi reagerar olika på en annan människas 

agerande. Att resultatet av vår studie talar för att processen ur hemlöshet är unik ger vid 

handen att människor som arbetar för att ta sig ut behöver mötas utifrån vilka de är och var i 

livet de befinner sig. Inte minst gäller detta för de som inom det sociala arbetet kommer i 

kontakt med människor i hemlöshet. Samtidigt kan vi med stöd av utvecklingsekologin se att 

människors nätverk har olika utformning, vilket gör att förutsättningarna för utträdesprocess 

skiljer sig åt beroende på vilka relationer som återfinns runt individen.  

En tredje slutsats är att relationerna som främjade intervjupersonernas vägar ur hemlöshet ofta 

innefattat personer som stöttat och uppmuntrat deras försök att förändra sina livssituationer. 

Dessa personer återfinns inom ett brett spektrum och innefattar såväl vänner, familj och släkt, 

professionella som övriga kontakter. De främjande relationerna har utgjorts av personer som 
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stått kvar när det varit jobbigt och som förstått den svåra situation intervjupersonerna gått 

igenom, i vissa fall genom att de själva upplevt något liknande. Dessa personer har ofta 

motiverat och trott att intervjupersonerna skall lyckas ta sig ur hemlösheten och samtida 

missbruk. Det kan sägas att relationerna bidragit till att intervjupersonerna blivit bekräftade 

när de visat att de velat förändra sin situation samt att relationerna fungerat som en drivkraft 

för att fullfölja den påbörjade utträdesprocessen. Genom utvecklingsekologiska resonemang 

kring hur en individ tar sig an en ny roll ser vi att bekräftelsen som skett i vissa närmiljöer 

främjat för intervjupersonerna att lämna den gamla rollen bakom sig och inta en ny roll, vilket 

möjliggjorde en fortsatt utträdesprocess. 

Den fjärde slutsatsen är att intervjupersonerna strategiskt valt vilka personer de umgåtts med. 

Detta innebar att de sökte sig till relationer och gemenskaper där de blev sedda och bekräftade 

för den de vill vara och att de medvetet valde bort relationer som inte främjade detta. Att detta 

varit möjligt kan vi förstå utifrån utvecklingsekologin som talar om att primära närmiljöer 

skapar bestående förändringar i individens beteendemönster vilka existerar oberoende av 

vilken närmiljö denne vistas i. När intervjupersonerna fick kontakt med nya eller återupptagna 

relationer till människor inom primära närmiljöer utanför hemlöshet och missbruk kom andra 

roll- och beteendeförväntningar att gälla. Då blev det möjligt, eller rent utav nödvändigt, för 

dem att bryta kontakten med människor som fortfarande befann sig i hemlöshet eller 

missbruk, för att fullfölja den process som startat i de primära närmiljöerna. 

Den sista och femte slutsatsen är att de relationer som hämmat intervjupersonernas vägar ur 

hemlöshet framförallt varit personer som inte trott på deras vilja och förmåga att förändra sin 

livssituation, vilket de tydligt visat genom sitt agerande. Trots att berättelserna skiljer sig åt 

återfinns även här dessa personer inom ett brett spektrum av vänner, familj och släkt, 

professionella samt övriga kontakter. Intervjupersonerna har i de hämmande relationerna 

blivit ifrågasatta eller utskrattade då de visat på viljan att förändras, vilket inneburit att de 

blivit svikna de tillfällen då de behövt andra personers stöd som allra mest. Vidare att 

hämmande relationer ofta innefattat personer som avvisat dem när de sökt efter deras hjälp 

eller bekräftelse. Dessa personer har i vissa fall sagt till intervjupersonerna att de kämpat 

förgäves, att de aldrig kommer lyckas förändra sin situation och att de snart är ute på gatan 

igen.  Det kan förstås som att dessa personer vägrade erkänna den förändring som skedde och 

envisades med att se intervjupersonerna som de personer de en gång var. Att relationerna 

verkade hämmande för intervjupersonernas vägar ur hemlöshet kan utifrån 

utvecklingsekologin, som talar om att individen utvecklas i sina närmiljöer och där roller är 
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en viktig del, förstås genom att dessa relationer inte bekräftade dem i sökandet efter nya roller 

bortom hemlösheten och missbruket. Relationerna godtog inte intervjupersonernas nya roll- 

och beteendeförändringar som pågick inom andra närmiljöer och hämmade därför vägen ut.   

6.2 Resultat i förhållande till tidigare forskning 

När vi jämför vår studies resultat med tidigare forskning framträder samstämmiga och i viss 

mån motsägande resultat. I likhet med de tidigare studierna av Anderson och Rayens (2004) 

och Zugazaga (2008) visade också vår studie på att människor som befann sig i hemlöshet 

oftare hade ett svagt stöd från sina nätverk samt att nätverket tenderade bli svagare ju längre 

tid hemlöshetsperioden bestod, vilket även Milburn et al. (2009) framhöll. För samtliga våra 

intervjupersoner har en brist på stödjande nätverk varit hindrande för vägen ur hemlöshet, 

vilket även de tidigare studierna av Macknee och Mervyn (2002), Zlotnick et al. (2003), samt 

Milburn et al. (2009) påvisat. Samtidigt pekar våra resultat på att ett pågående missbruk varit 

en bidragande faktor till att det stödjande nätverket minskat, likt tidigare forskning av 

Zlotnick et al. (2003) och Zugazaga (2008). Vårt resultat visade i likhet med studierna av 

Macknee och Mervyn (2002), Zlotnick et al. (2003), Milburn et al. (2009) samt Finfgeld – 

Connett (2010) att stödjande socialt nätverk, och en känsla av social tillhörighet, främjade 

utträdesprocessen. Relationer till människor som inte befinner sig i hemlöshet eller att bli 

erbjuden ett arbete eller en sovplats visade sig ha stor betydelse i studien av Macknee och 

Mervyn (2002) men även för våra intervjupersoner i deras vägar ur hemlöshet. 

Studierna av Macknee och Mervyn (2002) samt Christensen och Vinther (2006) pekar på att 

de egna barnen motiverat till att lämna hemlösheten och har både likheter och skillnader med 

vår studie. Samtidigt som de egna barnen för en intervjuperson varit den främsta drivkraften 

ur hemlöshet, och att de motiverat åtminstone två intervjupersoner till att inte åter hamna på 

gatan, har det även funnits andra drivkrafter som motiverat att ta sig ut och där barnen inte 

alltid haft en avgörande betydelse. Ytterligare ett resultat från studien av Macknee och 

Mervyn (2002) har både likheter och skillnader med vår studie.  Enligt dem har en 

återupptagen kontakt med familjen och/eller släkten, eller en relation till en partner som inte 

är i hemlöshet, främjat för vägen ur hemlöshet vilket det i många fall gjort även för våra 

intervjupersoner. Dock finns det exempel i våra resultat som tyder på att en sådan främjande 

relation med tiden kan bli ambivalent och då hämma utträdesprocessen. Tidigare forskningen 

från Macknee och Mervyn (2002) visade på att det var nödvändigt att bryta kontakten med 

vännerna från tiden i hemlöshet för att lyckas förändra situationen, vilket vi såg även i våra 
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resultat. Samtidigt visade den studien på att ett hinder för att lämna hemlösheten var att känna 

skuld inför att lämna vännerna på gatan, vilket inte våra intervjupersoner uttryckte. 

6.3 Diskussion över vald metod 

Användningen av narrativ metod har underlättat för oss att ta del av våra intervjupersoners 

berättelser om deras vägar ur hemlösheten och vilken roll sociala relationer spelade i 

utträdesprocessen. Metoden erbjöd oss att verkligen gå på djupet med intervjupersonernas 

berättelser där de utifrån våra ramar fått stort utrymme att styra både innehåll och utformning 

av intervjun. Möjligtvis har detta bidragit till att intervjupersonerna känt sig bekvämare under 

intervjun då de haft viss kontroll över situationen och fått berätta sin historia utan att vi 

avbrutit eller styrt intervjun i lika stor grad som vi hade gjort med en mer strukturerad 

intervjuform. Samtidigt var det en utmaning att få intervjupersonerna att vilja berätta om ett 

ämne som oundvikligt berör känsliga och tidvis besvärliga minnen. I någon intervju krävdes 

det mer av oss som intervjuare för att få intervjun att flyta på som en berättelse medan det i en 

annan intervju gick nästan av sig självt.  

Den narrativa metoden tillät oss att sätta intervjupersonernas berättelser i centrum och låta 

detta prägla uppsatsen, vilket är den narrativa syn på intervjuforskning som Kvale och 

Brinkmann (2009) talar om, och som vi från början eftersträvade. Om vi inte varit lika 

intresserade av att lyfta personers berättelser hade en annan möjlig metod varit att vi utgick 

ifrån den kvalitativa metoden men med strukturerade intervjuer. Troligtvis hade vi då behövt 

fler intervjupersoner för att få tillräckligt med empiri för att besvara studiens syfte. Detta hade 

kunnat ge en bredare bild men med mindre innehållsrika och djupa berättelser eftersom dessa 

troligen inte hade varit lika framträdande. Med fler intervjupersoner hade möjligtvis ett annat 

resultat kunnat visa sig och gemensamma mönster i berättelserna hade kunna ges en större 

tyngd i och med att resultatet blivit bredare. Kanske hade detta påverkat vårt resultat och lett 

oss i en lite annan riktning och att vi då kunnat vara lite mer generella i våra slutsatser.  

Trots att våra intervjupersoner inte varit fler och att deras berättelser skilt sig åt framkommer 

ändå generella drag i berättelserna vilka visar på likheter i hur främjande och hämmande 

relationer tagit sig uttryck. Dessa gemensamma mönster, som vi presenterar som slutsatser, 

skulle kunna tillämpas i vad Kvale och Brinkmann (2009) kallar för analytisk generalisering 

(se 4.5.3 Generaliserbarhet) till resonemang kring liknande situationer. 
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6.4 Förslag på vidare forskning 

Under studiens genomförande har det ständigt väckts nya frågor över hemlöshetsforskningen. 

Som tidigare nämnts i kapitlet Tidigare forskning (se 2.1 Sökprocess) finns en kunskapslucka 

över vägar ur hemlöshet. Det saknas fortfarande studier över vilka arbetssätt och metoder som 

faktiskt fungerar i det sociala arbetet med människor i hemlöshet (Beijer 2007). All forskning 

som kan fylla kunskapsluckan ser vi som efterfrågad av vilken de sociala relationernas 

betydelse för vägen ur hemlöshet endast utgör en liten del. Inom detta område ser vi gärna att 

det forskas mer på vilken effekt modellen bostad först har för de som erbjuds denna samt hur 

socialsekreterare resonerar och motiverar sig när de beslutar om stödjande insatser till 

människor i hemlöshet. Det vore även intressant att mer generellt se till vad som hjälpt 

människor att ta sig ur hemlöshet, vare sig det handlar om en egen lägenhet, behandling 

och/eller stöd från omgivningen. 

Vad vi har uppmärksammat i vår studie, vilket inte omnämnts i den tidigare forskningen som 

vi sett till, är att relationer till människor med liknande erfarenheter samt att kontakt med 

självhjälpsgrupper varit till hjälp för vägen ur hemlöshet. Det skulle därför vara intressant att 

forska mer kring detta och se på vilket sätt och varför detta kan påverka vägar ur hemlöshet.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 

Hej!  

Vi heter Jon och Angelica och läser socionomprogrammet på Stockholms Universitet. 

Denna termin skriver vi c-uppsats och vi har intresserat oss för betydelsen av relationer 

när en person tar sig ur hemlöshet. 

Vi vill göra en enskild intervju med totalt tre personer som befunnit sig i hemlöshet och 

tagit sig ur detta. Intervjun kommer att bestå av frågor som handlar om vilken betydelse 

relationer hade för vägen ur hemlöshet.  Vi båda kommer att hålla i intervjun och tiden 

för intervjun beräknas till mellan 90-120 minuter. Vi kommer med er tillåtelse att spela 

in intervjun för att lättare kunna arbeta med materialet.  Inspelningen och utskrifterna av 

det inspelade materialet kommer efter examination av c-uppsatsen att förstöras.  

Medverkan i studien är helt frivillig och innebär att intervjun på ditt initiativ kan 

avslutas när som helst. Intervjupersonerna kommer att hållas anonyma i uppsatsen. 

Intervjumaterialet kommer inte att användas till något annat än vår uppsats. När 

uppsatsen är klar får ni gärna läsa den. Den kommer även att publiceras på internet i en 

databas för uppsatser. 

Vi vill gärna att du är med i vår studie!  

Hälsningar  

Jon och Angelica 

 

Vid frågor eller intresse för medverkan, kontakta: 

Jon 

0737-XXXXXX 

X@hotmail.com 

Angelica 

0739-XXXXXX 

X@hotmail.com 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Inledning 

Berätta om vem du är idag. 

Vad var det som hände första gången när du hamnade i hemlöshet? 

Vad var det som gjorde att du slutligen bestämde dig för att ta dig ur hemlösheten? 

… 

Intervjuns huvudfokus 

Berätta om de relationer som hade betydelse för dig under tiden som du tog dig ur 

hemlösheten?  

 

- Vilken typ av relationer? 

- Positiva eller negativa? 

- På vilket sätt var de betydelsefulla? 

… 

Avslutning 

Ser du att det fanns andra relationer i ditt nätverk med utgångspunkt från nätverkskartan som 

hade betydelse för din väg ur hemlösheten? Beskriv hur de relationerna påverkade dig?  

Kan du berätta om hur du förhåller dig till ditt gamla jag då du levde i hemlöshet?  

Upplever du att du lämnat den rollen bakom dig eller är den något som du bär med dig idag? 

… 

Stödfrågor under intervjun: 

Kan du berätta om vilka relationer som du hade för tiden som du tog dig ur hemlösheten och 

hur det påverkat din väg ut? Varför tror du att det är så? 

Kan du berätta om du idag upplever att du saknande vissa relationer under tiden som hemlös 

vilka hade kunna hjälpa dig snabbare ur den situationen? 

Finns det någon relation som du absolut inte hade klarat dig utan för att lyckas ta dig ur 

hemlösheten? Beskriv varför denna relation betydde så mycket för dig. 

Berätta om vilka relationer du hade i nätverk som var direkt hindrande för din väg ur 

hemlöshet och på vilket sätt var de det? 
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Bilaga 3. Nätverkskarta 

Den subjektiva fyrfältskartan delas in i fyra områden vilka motsvarar betydelsefulla 

livsområden i en människas liv (Forsberg och Wallmark 2002). Inför våra intervjuer valde vi 

att utgå ifrån fälten familj och släkt, vänner, övriga kontakter samt professionella, då vår 

uppfattning var att detta är områden som kan ha haft betydelse för vägen ur hemlöshet. 

 
 
Med familj och släkt syftar vi till kontakter som intervjupersonen hade med exempelvis 

partner, barn eller föräldrar. Till området vänner har vi sett till de vänrelationer som 

intervjupersonen hade när denne startade sin process ur hemlösheten. De som vi syftar till 

inom fältet professionella är de som under denna process genom sitt yrke kommit i kontakt 

med individen och haft någon form av inverkan i dennes liv. Det kan vara en 

socialsekreterare, läkare eller präst. Med övriga kontakter syftar vi till alla andra relationer 

som haft betydelse för vägen ut, exempelvis självhjälpsgrupper. 

 

 


