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Abstrakt 
	
Författare: Elin Börjesson 
 
Titel: Förhoppningsvis kör jag lyftkran och bygger städer i Japan: En narrativ studie av 
ansvar, stolthet och skam i hemlösa kvinnors livsberättelser. 
 
Kandidatuppsats: SOCK04, 15hp 
 
Handledare: David Wästerfors  
 
Sociologiska institutionen, höstterminen 2016	
	
 
 
Syftet med studien var att bidra till att förklara varför hemlösa kvinnor kvarstår i sin 

hemlöshet samt visa hur de väljer att framställa sig själva. Kvalitativ metod med en grund i 

livsberättelser användes och semistrukturerade intervjuer med fem hemlösa kvinnor på ett 

härbärge i en storstad genomfördes. Samtliga intervjuer ägde rum i kvinnornas nuvarande 

miljö, härbärget, vare sig de bodde där över natten eller över en längre period. Det empiriska 

materialet analyserades utifrån ett narrativt perspektiv – särskilt gällande en berättares 

hävdande respektive undandragande av aktörskap – i kombination med Erving Goffmans teori 

om stigma och intrycksstyrning. Två infallsvinklar inom narrativ forskning bildade stommen i 

analysen: tematisk och performativ analys. De mer specifika begreppen claiming och 

deflecting agency användes också. Tematisk analys uppmärksammar vad kvinnorna säger 

medan performativ analys lägger fokus på hur kvinnorna säger något. Uppväxt, vräkningar 

och hyreskrångel, droger och det okonventionella livet samt barn och familj var 

återkommande teman i berättelserna. Resultatet visar på en spänning i ansvarstagande och i 

friskrivning av ansvar i kvinnornas livsberättelser. De grupperar varandra inbördes och de tar 

ansvar samt frigör sig från ansvar i relation till avgörande händelser i sina liv. Uppsatsens 

visar resultat att kvinnorna gestaltar ansvar för vissa saker, såsom sina barn, men andra gånger 

gör de det inte, till exempel i sin droganvändning. 

 

Nyckelord: Sociologi, kvinnor och hemlöshet, narrativ analys, livshistoria, stigma 
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1. Inledning 
	
I en tidningsartikel påpekar Hans Swärd och Per Eriksson1 att: ”härbärgen är dyra och kan 

permanenta hemlösheten” (Dagens Nyheter 22/7/2016). Hemlösheten är ett stående 

forsknings- och debattämne, i synnerhet efter att den gamla härbärgesverksamheten, som efter 

1970-talets miljonprogram nästintill försvann2, nu återigen är etablerad. Enligt Swärd (2008) 

är hemlösheten ett ganska tidlöst problem.  

 

Bilden av hemlösa kvinnor – som många förknippar med missbruk, utsatthet, sociala problem 

och prostitution – stämmer ibland, men inte alltid. Det är stigmatiserat att vara hemlös och 

medier och organisationer framhåller ibland en entydig och dramatiserad bild, som för att 

styra samhällets intryck av hemlösa. Det händer att man lyfter fram hemlösa på ett särskilt 

sätt: som värnlösa, ömmande fall, som symboler för samtida misär. Här är ett exempel från 

min intervju med Ulla, en 48-årig hemlös kvinna:             

 
Så blev det jul och så plötsligt ringer min syster och skriker, DU ÄR PÅ 
REKLAM PÅ ALLA… RUNT HELA KÖPCENTRUMET (…) Då hade de tagit 
min bild och redigerat den så det ser ut som jag [[skratt]] jag ser ut som en 
heroinist som ska snart dö (…) Jag gick ut i tidningarna och sånt så att. 

 

Senare i berättelsen har Ulla sagt att hon gick ut i tidningarna för att opponera sig mot bilden 

av sig själv i kampanjen. Självpresentationer har en stor betydelse för människors identiteter 

och vardagliga praktiker. I det här fallet framställs Ulla som en nedgången heroinist i en 

reklamkampanj för en hjälporganisation. Syftet med kampanjen var att skapa sympati och 

engagemang för de hemlösa, vilket tycks utgå från en form av stigmatisering. Att man 

stiliserar och reproducerar Ullas porträtt får Ulla att skratta och kritisera kampanjen eftersom 

organisationen framhåller en entydig och överdriven bild: hon framställs som värnlös och 

offerliknande, hon verkar inte besitta någon handlingskraft (”jag ser ut som en heroinist som 

ska snart, dö”). Ulla framställer sig på ett annat sätt i min intervju: hon går då i polemik med 

kampanjen, hon skrattar åt den och korrigerar intrycket av sig själv. Ulla har också opponerat 

																																																								
1	Swärd är professor i socialt arbete	vid Lunds universitet och forskar om fattigdom, hemlöshet och sociala 
problem, Eriksson är professor i signalbehandling och före detta rektor vid Lunds universitet.  
2	Swärd & Eriksson (2016). “Härbärgen är dyra och kan permanenta hemlösheten” Dagens nyheter. 
http://www.dn.se/debatt/harbargen-ar-dyra-och-kan-permanenta-hemlosheten/ 
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sig via tidningar (hon ”går ut” i tidningar, mm) och understryker det när hon talar med mig, 

vilket ytterligare justerar intrycket av hennes person.  

 

Det är uppenbarligen relevant för Ulla hur hon framställs som hemlös. Efter att ha blivit 

upplockad och avbildad i offentligheten på detta dramatiska sätt, använder hon också 

offentligheten för att opponera sig. Framställning och aktörskap är betydelsefullt för henne 

och hon kan inte bara låta reklamkampanjen gå förbi. Ulla framställs som nedgången (som en 

”heroinist som snart ska dö”) och det är många gånger så allmänheten förväntar sig bilden av 

hemlösa. Hon gjordes till en marknadsföringsfigur, stigmatiserad i enlighet med hur en 

hemlös kvinna förväntas se ut, men hon invände alltså mot den bilden.  

 

I relation till detta exempel är det intressant att kunna bidra med narrativ forskning för att 

utveckla bättre förståelse för och nyanserad kunskap om hemlösa kvinnor och deras liv. Hur 

man som hemlös framställer sig själv och sina handlingar är relevant att studera.  

 

1.1 Syfte och problemformulering 
 
Syftet med den här uppsatsen är att genom intervjuer på ett härbärge i en storstad försöka 

bidra till att förklara varför hemlösa kvinnor kvarstår i hemlöshet, samt visa hur de väljer att 

konstruera sina livsberättelser. Jag vill undersöka kvinnors berättelser i detalj för att urskilja 

nyanser vad gäller hur de beskriver sin hemlöshet och sina livserfarenheter, för att därigenom 

finna en förklaring till deras nuvarande situation.  

 

Min hypotes har inte varit att livsberättelser representerar den enda källan till kunskap på 

detta fält utan att ett narrativt perspektiv kan bidra till att besvara mina frågor: 

 

1. Hur framställer hemlösa kvinnor sig själva och sina liv? 

2. Hur kan ett narrativt perspektiv bidra till att förklara hemlöshet? 
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2. Tidigare forskning 
	
Hemlöshet kan exempelvis studeras internationellt och nationellt, statistiskt och historiskt. 

Ingrid Sahlin (1996), professor i socialt arbete vid Lunds universitet, hävdar att sociala 

konstruktioner styr föreställningarna om bostadsmarknadens problemgrupper. På så sätt 

förskjuts olika problem till de grupper som inte klarar av eget boende och de får därmed bära 

ansvar för bostadsmarknadens skevheter (Ibid). Fältet hemlöshet är brett; det är ett ämne som 

varit på den svenska agendan de senaste decennierna. Här har jag valt att avgränsa mig till 

svensk forskning (Swärd 2008).  

 

Enligt Swärd (2008) har hemlöshetsfrågan väckt stor uppmärksamhet i Sverige de senaste 

decennierna. Swärd har delat in hemlöshetens historia i fyra perioder (Swärd 2008:41ff). Den 

första tidsperioden sträcker sig mellan 1850-1920 då hemlösheten blev ett socialt problem. 

Befolkningen ökade och jordbruket räckte inte till, det skapades ett fattigdomsproblem. Den 

andra perioden var välfärdsstatens framväxt, 1930-1950. Detta innebar att ett flertal av de 

sociala problemen började hanteras och betraktas som en följd av ojämn tillgång till bostäder, 

arbete och välfärd. Under denna period försökte välfärdsstaten implementera en bostad åt alla. 

Under den tredje tidsperioden fanns en stark tro på att hemlöshetsproblemet skulle få sin 

slutliga lösning genom miljonprogrammet, 1960-1970. Ett flertal hemlösa som tidigare bott 

på institutioner placerades i egna lägenheter (Ibid). Efter år 1985 började den fjärde 

tidsperioden samt den ”nya hemlösheten” som inkluderar nya grupper, varav hemlösa kvinnor 

var en (Swärd 2008:67). 

 

Thörn (2004) intresserar sig för ”kvinnans plats(er)”. Hon menar bland annat att 

kategoriseringen ”hemlös kvinna” inte är en neutral beskrivning. I sin avhandling för hon 

bland annat en diskussion kring att kvinnlighet historiskt har kopplats till hemmet. Thörn 

hävdar att hemlösa kvinnor drabbas hårdare än män genom att kvinnors identitet är starkt 

förbunden med familjen och hemmet. Genom detta perspektiv framställs hemmet som 

kvinnans viktigaste plats för hennes existens. Därmed stigmatiseras kvinnor som inte lever 

upp till detta (Ibid). 

 

Thörn (2004) menar att det är viktigt att inte återge en falsk föreställning om den hemlösa 

kvinnan. Hon skriver att det är betydelsefullt att hemlösa kvinnor synliggörs samt på vilket 

sätt det sker (Ibid). I min uppsats har Thörns uppmaning hjälpt mig att understryka vikten av 
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att tala med och lyssna på kvinnor utan bostad, att samla in deras berättelser i personliga 

möten.  

 

Rosengren (2003) har genom etnografiska studier talat, lyssnat och levt nära många av dem 

hemlösa kvinnor. Hennes intervjuer innehåller många enskilda berättelser men anger också 

vissa gemensamma nämnare, bland annat orsaken till hemlöshet, vräkningsprocesser, 

droganvändning, marginalisering och utstötning (Ibid). De orsaker till hemlöshet som 

Rosengren identifierar liknar de teman som framkommit i min analys, exempelvis 

droganvändning. 

 

Enligt Link och Phelan (2001) har samhällsvetenskaplig forskning om stigma ökat under de 

senaste två decennierna. I och med denna tillväxt har stigma-begreppet kritiserats för att vara 

alltför individuellt fokuserat och diffust definierat. Som svar på kritiken har Bruce G. Link 

och Jo C. Phelan konstruerat en förfinad konceptualisering av stigma. Stigma existerar när 

olika element av märkning, stereotyper, separering, status-förlust och diskriminering existerar 

i en maktposition som låter denna sociala process utövas. Stigma påverkar faktorer i 

människors liv, till exempel psykiskt välbefinnande, arbete, bostad och livet i sig (Ibid). Mot 

denna bakgrund har jag funnit välgrundade skäl till att i denna uppsats betrakta hemlöshet 

som ett stigma. Bredden i stigmabegreppets användningsområden gör det möjligt att 

uppmärksamma och analysera hur de kvinnor som jag träffat förhåller sig till stigmatisering.  
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3. Teori 
3.1 Stigma och intrycksstyrning 

I min analys av de transkriberade intervjuerna har jag framförallt använt två utgångspunkter: 

dels ett intresse för stigma och intrycksstyrning, dels ett intresse för livsberättelser.  

Begreppet stigma myntades av antikens greker (Goffman 2011:9f). De brände in märken i de 

avvikandes kroppar för att påvisa någonting nedsättande i deras moraliska status. Stigma 

innebär att man tillskriver andra negativa egenskaper (Ibid). Goffman skriver att stigma 

markerar ett avvikande beteende, en avvikande personlighet eller en avvikande egenskap, det 

vill säga någon som inte följer eller uppfyller normer i ett givet sammanhang (Goffman 

2011:10ff). Stigma handlar om en oförmåga att följa de regler som gäller i vardagen angående 

ett lämpligt eller så kallat normalt beteende (Ibid).  

En stigmatiserad person tillskrivs attribut som avviker från vad som anses normalt och 

accepterat (Goffman 2011:10-ff). Om man har erhållit ett visst stigma, som till exempel en 

bankrånare, så kommer personen att betraktas som farlig; man tillskrivs en mängd 

egenskaper.  

 

En stigmatiserad person uppfyller inte vissa krav eller förväntningar från andra. Det behöver 

inte vara några specifika personers krav utan det rör sig om samhälleliga krav; man uppfyller 

inte normerna som man förväntas uppfylla i en given situation. En stigmatiserad person 

betraktas ofta som underlägsen, skadad, diskvalificerad eller otillräcklig på olika sätt. Han 

eller hon kan till och med betraktas som inhuman, som inte riktigt fullvärdig människa (Ibid). 

 

Stigman är kontextuella till sin karaktär, socialt eller kulturellt (Goffman 2011:9ff). Det som 

är ett stigma i ett sammanhang behöver inte vara det i ett annat. Goffman skriver om 

misskreditabla stigman som är osynliga och okända för publiken eller för andra. 

Drogmissbruk och kriminalitet är exempel på misskreditabla stigman. Detta är något som inte 

behöver vara ett stigma överallt men som kan bli ett stigma i vissa situationer. Om jag 

avslöjar att jag suttit i fängelse så ändrar omgivningen i regel uppfattning. Då måste personen 

hantera information om mig som skulle kunna åstadkomma ett stigma (Ibid). I den här 

uppsatsen kan hemlöshet och droganvändning fungerar som sådana stigman; de 

uppmärksammas ibland och ibland inte.  



	
	

9	

Enligt Goffman (2011) kan tre olika stigman urskiljas. För det första har vi fysiska stigman 

eller kroppsliga märken, som till exempel ärr på kroppen (Goffman 2011:12). För det andra 

har vi varierande fläckar på den individuella karaktären såsom alkoholism, vissa former av 

sexualitet, arbetslöshet eller mentala svagheter. Dessa individuella egenskaper behöver inte 

nödvändigtvis synas men kan ändå ”bäras” av en individ. För det tredje har vi ”tribala” 

stigman som kan baseras på en viss etnicitet, nationalitet eller religion. De gäller alla i en 

grupp utan urskiljning; man är så att säga märkt av samhället (Ibid).   

I ett annat verk skriver Goffman om hur människor framträder som aktörer (Goffman 

2014:25). Framförallt handlar det om att styra intrycken hos den andra av en själv. När jag 

möter eller talar med någon (vare sig jag tänker på det eller inte) försöker jag styra den andras 

intryck av mig själv och det jag gör och säger. Detta kallar Goffman intrycksstyrning 

(Goffman 2014:182f). Goffmans stigma-begrepp knyter an till hans bok om jaget och 

maskerna på så sätt att stigma hotar våra framställningar av oss själva, det vill säga de bilder 

vi vill framställa av oss själva. Människan presenterar sig, vi är aktörer som träder fram inför 

en publik, och då kan stigma fungera som ytterst besvärande. 

Goffman skriver även om främre och bakre regioner (Ritzer & Stepnisky 2015:295). Enligt 

Persson innebär att vara ”av” att vara osynlig och otillgänglig för andra (back stage), medan 

att vara ”på” innebär synlighet och tillgänglighet inför andra (front stage, se Persson 

2012:116). I min uppsats kan vi åtminstone delvis betrakta de hemlösa kvinnornas intervjuer 

med mig som ett slags framträdande i en främre region. Här försöker de presentera sig relativt 

fördelaktig och ”städa undan” sådant som snarare hör hemma i bakre regioner. Samtidigt ger 

de också glimtar av det sistnämnda.  

Det är stigmatiserande att vara hemlös (Goffman 2011:12). Jag är därför intresserad av 

innehållet i intervjuerna hur man lever som hemlös, hur man hanterar den situationen men 

också hur kvinnorna framställer sig själva i sina berättelser. Stigma har och göra med 

ansvarstagande, du är märkt av samhället och förväntas agera utifrån det, och denna aspekt 

brottas kvinnorna med i sitt framträdande inför mig via sina berättelser och yttranden. 

Samtidigt har jag lagt märke till att kvinnorna ibland stigmatiserar varandra, inom härbärget, 

till exempel genom att berätta att andra kvinnor i liknande situationer saknar stolthet eftersom 

de stjäl, rånar och prostituerar sig. De grupperar varandra inbördes och de tar ansvar samt 

frigör sig ansvar i relation till centrala händelser i sina liv. Detta uttrycks bland annat i form 

av emotioner i deras berättelser, såsom skam och stolthet, vilket jag försöker uppmärksamma.   
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Enligt Ritzer och Stepnisky (2015:93ff) kan Goffman placeras inom den symboliska 

interaktionismen i dagens sociologi. Människors identiteter antas här skapas genom en serie 

sociala framträdanden (Ritzer & Stepnisky 2015:287-297). Identiteten är ett resultat av 

interaktionen mellan aktör och publik. Enklare sagt är det interaktionen mellan människorna 

som gör oss till dem vi är. Man bör då förstå interaktion i en bred bemärkelse: vi möter 

varandra, vi ringer och meddelar varandra, vi skriver, vi arbetar tillsammans, vi läser böcker 

och så vidare. Idén att identiteter skapas och återskapas i mänskligt och vardagligt samspel 

går igen inom den tradition som kallas symbolisk interaktionism (Ibid).  

 

3.2 Narrativt perspektiv 
Goffmans perspektiv på självpresentationer hänger ihop med det performativa perspektivet i 

narrativ analys (Riessman 2008:105). Analytiskt kan vi försöka urskilja hur en berättare 

framträder med hjälp av sitt berättande på ungefär det sätt som Goffman menar att vi 

framträder för varandra i vardagslivet. På samma sätt väljer jag att se kvinnornas berättelser i 

intervjuerna som en serie framträdanden. 

 

Enligt Johansson (2005) har vi de senaste årtionden kunnat se en framväxt av narrativa studier 

eller, som man också kallar det, berättelseforskning. Narrativ analys är ett angreppssätt (en 

metod) men också ett synsätt (en teori) (Ibid). Ordet narrative är ett latinskt begrepp och 

betyder att veta (Johansson 2005:41) – att veta är kunskap, hur vi kan få kunskap om den 

sociala verkligheten. Om detta kan berättelseforskning vara upplysande (Ibid). 
 

I Rennstam och Wästerfors (2015:57) kapitel om Riessman och narrativ analys framgår att ett 

visst händelseförlopp bör ha återgetts eller antytts av en talare eller berättare för att en serie 

yttranden ska kunna betraktas som en berättelse: ”Först hände det, sedan det” (Riessman 

2008:84). Här är ett exempel från mitt material: ”Jag spelade fotboll som jag tänkte att jag 

skulle göra livet ut och kraschade mitt knä typ när jag var 14 och opererades när jag var 15 

sedan var det slut med det”. Här har vi ett gestaltat händelseförlopp med kronologisk följd. 

 

Narrativ analys är ett tillvägagångssätt vid analysen av kvalitativa data som särskilt markerar 

de berättelser som människor använder för att beskriva händelser (Bryman 2008:392). I min 

studie lämpar sig det sig som en tolkningsram i läsningen av transkriberade intervjuer från ett 

härbärge.  
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Ett narrativt perspektiv innefattar inte bara studier av innehåll, det vill säga vad någon berättar 

(tematisk analys), utan även hur det berättas (performativ analys) (Riessman 2008:53ff, 

105ff). Tematisk analys utförs när innehållet styr analysen, vad sägs eller beskrivs i 

berättelsen (Rennstam & Wästerfors 2015:59). Det kan finnas vissa teman i materialet, till 

exempel droger. Performativ analys uppmärksammar istället hur en berättelse formuleras 

(Rennstam & Wästerfors 2015:61) och ligger då närmare Goffmans perspektiv på 

intrycksstyrning och stigmahantering.  

 

Berättelser är sociala skapelser som riktas till och utformas för en specifik publik (Riessman 

2008:105). Det är viktigt att påpeka att livsberättelser inte ska ses som autentiska utan 

skapade av kulturella, historiska och situationella kontexter (Ibid).  

 

 

3.2.1 Att hävda och undandra sig aktörskap 

Deflecting agency och claiming agency är två specifika begrepp inom narrativ analys 

(O’Connor 2000:42ff). Claiming agency handlar om att hävda aktörskap och deflecting 

agency innebär att man avleder eller undandrar sig aktörskap (Ibid). Dessa begrepp använder 

jag för att kartlägga eller identifiera aktörskap och ansvarstagande i de hemlösa kvinnornas 

berättelser. De anlitar dessa uttrycksformer och skapar därmed ett visst intryck – en viss 

självpresentation – i relation till stigmat ”att vara hemlös”. 

Patricia O’Connor har gjort intervjuer med fångar och analyserar hur de tar ansvar respektive 

undviker att ta ansvar i relation till sina brott (O’Connor 2000:42ff). Att till exempel säga ”we 

ended up getting caught” – ” det slutade med att vi blev gripna” – innebär att berättaren 

avleder sitt aktörskap medan ”jag begick ett brott” snarare innebär att berättare tar ansvar.  

”We had to exchange gunfire” – ”vi var tvungna att utbyta skottlossning” kan fungera som ett 

annat sätt att säga ”jag sköt”, vilket innebär mer ansvarstagande. ”I shot him” blir alltså 

motsatsen, det vill säga claiming agency. Talaren framträder då som ett aktivt subjekt som gör 

någonting och tar ansvar för det (O’Connor 2000:42ff).    

Sådana uttryckssätt spelar stor roll för självpresentationen. Är man föremål eller offer för 

hemlöshet, eller snarare drivande i hemlöshetens situation? Genom att inspireras av 
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O’Connors narrativa analys identifierar jag i min studie hur kvinnorna tar ansvar för saker 

eller friskriver sig från ansvar. Med hjälp av deflecting agency och claiming agency kan jag 

lägga märke till detaljer i empirin sam observera vilken variant av ansvar och aktörskap som 

kvinnorna gestaltar när de presenterar sig själva i relation till stigmat ”hemlös kvinna”. 
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4. Metod 
 
Kvalitativa metoder används vanligtvis för att ge en fördjupad förståelse men också för att 

förstå komplexa sociala frågor fenomen (Hennink, Hutter & Bailey 2011:10f). Kvalitativ 

forskning lämpar sig bäst för varför-frågor (för att förklara och förstå) eller hur-frågor som 

beskriver processer eller beteenden (Ibid). Detta gjorde kvalitativ metod lämplig för min 

studie. Verkligheten är mer komplex än man ofta önskar och jag är väl medveten om de risker 

som finns med min metod, såsom att den kan bli svår att replikera och kan brista i transparens 

(Bryman 2008:368ff; Ryen 2004:93). Således blir det i min studie särskilt viktigt att jag 

genomgående redovisar mitt tillvägagångssätt och motiverar mitt metodologiska val. 

 

 

4.1Urval 

Då jag arbetar på ett härbärge för hemlösa kvinnor hade jag till viss del redan tillgång till 

fältet i starten på mitt uppsatsarbete. Jag började med att skriva på ett sekretessavtal på 

härbärget, för att garantera anonymitet för kvinnorna som deltog i intervjuerna. Därefter 

frågade jag en kvinna ifall hon kunde tänka sig att delta i en intervju. Jag hade ett intresse av 

livsberättelser och ville välja någon som kunde tänkas berätta utförligt. Personalen hade 

nämligen berättat att denna kvinna blivit intervjuad tidigare och nog kunde tänkas ställa upp, 

vilket hon också gjorde. Sådana strategiska urval görs inom samhällsvetenskap för att skaffa 

material för precisa syften (Bryman 2008:394).  

I slutet av intervjun med min första intervjuperson använde jag snöbollsurval. Det innebär att 

deltagaren ombeds att hänvisa forskaren till andra potentiella deltagare (Denscombe 2016:76). 

Den första intervjupersonen rekommenderade mig till en annan kvinna som i sin tur 

rekommenderade mig till ytterligare en kvinna. När jag hade samlat in tre intervjuer 

fungerade inte snöbollsurvalet längre då min tredje intervjuperson inte hade någon att 

rekommendera. Jag fick byta teknik, vilket innebar att jag gjorde ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval är ett urval som sker utifrån de första som finns till hands (Denscombe 

2016:77). Jag satte mig med en kopp kaffe i personalrummet på härbärget och väntade på den 

första kvinnan som fanns till hands (Ibid). Detta visade sig ge god effekt och gav mig 

ytterligare två intervjuer.  
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Min arbetslivserfarenhet på härbärget har gett mig mycket förkunskaper om fältet och jag 

kunde därför välja min tidpunkt med omsorg. I samband med middagen frågade jag kvinnorna 

en enkel fråga: ”Jag gör ett skolarbete om hemlösa kvinnor, skulle du kunna tänka dig att 

ställa upp på en intervju?”. De kvinnor som inte infann sig under middagen valde jag att 

knacka på hos och jag ställde samma fråga vid deras dörr. Jag och kvinnorna stördes inte av 

chefer eller socionomer på kvällen vilket gjorde att jag kunde freda mig lite ifrån de lokala 

experterna och upprätthålla min självständighet.  

Vad gäller storleken på urvalet handlar det ständigt om en avvägning mellan praktiska och 

metodologiska aspekter. Att man väljer bekvämlighetsurval brukar vara ett resultat av faktorer 

som tillgängligheten till individer som annars är svåra att få tag i (Bryman 2008:394). I mitt 

fall mötte jag ett praktiskt stopp i empiri-insamlingen efter min femte intervju. Det fanns då 

inte längre några fler kvinnor på detta härbärge som ville delta i studien.  

 

4.2 Empiri-insamling 
 

Via telefonkontakt med en så kallad grindvakt på härbärget – en gruppledare3 – gavs ett 

godkännande av studien (Hammersley & Atkinson 2007:27). Godkännandet gav mig tillträde 

in på forskningsfältet men även en möjlighet till intervjuer med kvinnorna. En muntlig 

förfrågan skedde på plats och information gavs om studiens syfte. Av olika skäl valde ett 

flertal kvinnor att tacka nej till en intervju då de var upprörda eller skulle iväg. En kvinna, till 

exempel, skrek högt att hon inte hade tid och slängde igen dörren mitt framför näsan på mig. 

Trots denna motgång fortsatte jag att fråga fler kvinnor om en eventuell intervju. Människor 

ska idealt sett inte inkluderas i eller exkluderas från forskning av orsaker som är orättvisa eller 

irrelevanta (Denscombe 2016:429)  

 

Samtliga intervjuer ägde rum i kvinnornas nuvarande miljö, härbärget, vare sig de bodde där 

över natten eller över en längre period (jfr. Hammersley & Atkinson 2007:116). Inför 

intervjuerna skapades en intervjuguide för semistrukturerade intervjuer som bestod av olika 

teman (Bryman 2008:415; se bilaga). Intervjuguiden formades av tidigare införskaffade 

erfarenheter och tankar kring hemlösa kvinnor samt tidigare läst litteratur kring ämnet. Jag 

valde att skapa en relativt öppen intervjuguide då jag visste att jag ville göra en kvalitativ 
																																																								
3	Gruppledaren definierar sin tjänst som en person som är utsedd att leda arbetet i en arbetsgrupp.	
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studie men även för att jag som uppsatsskribent inte ville tappa fokus på intervjupersonen 

(Ryen 2004:44).  

 

Jag lade särskild omsorg vid att inte underskatta tystnad som kan tänkas uppstå under 

intervjun (Bryman 2008:423f). Tystnad ger intervjupersonen (och mig) möjlighet att tänka 

och välja sina ord. Intervjuerna transkriberades samma dag som de gjordes eftersom specifika 

intryck inte skulle förglömmas (Ibid). Sist i uppsatsen har jag angett de transkriptionstecken 

som jag använt.  

 

4.3 Etiska aspekter 
 

Jag har gett information om studiens syfte till kvinnorna (informationskravet) och berättat att 

allt deltagande var frivilligt (samtyckeskravet). Jag har försäkrat anonymisering och full 

konfidentialitet (konfidentialitetskravet) och att materialet endast skulle utnyttjas för 

forskningsändamål (nyttjandekravet) (Bryman 2008:131). I min analys har jag ändrat 

geografiska platser och namnen på personerna för att minimera möjligheten till att spåra de 

intervjuade. Jag har också informerat att de intervjuade när som helst hade rätt att avbryta 

intervjun, då det är en central aspekt att informanterna själva får bestämma över sitt 

deltagande (Bryman 2008:131). Jag bad om tillåtelse att få spela in intervjun. Att reflektera 

över inspelningens karaktär och betydelse var nödvändigt (Bryman 2008:420f). Min Iphone 

sattes på flygplansläge, dels för att spara på batteri men även för att inte bli störd av olika 

appar (Bryman 2008:429). 

 

Vid ett intervjutillfälle sa en kvinna att ”detta får ni ta bort” då hon talade om privata och 

känsliga ämnen. Rätten till privatliv är något som människor oftast vill bevara, och 

överträdelser av den rättigheten anses inte acceptabelt, därför valde jag bort denna del från 

intervjun (Bryman 2008:137). Att se till att intervjupersonen inte kommer till skada är viktigt 

(Bryman 2008:136). Vid ett annat intervjutillfälle valde en kvinna att avbryta då hon blev 

ledsen och började gråta. Detta var i samband då kvinnan talade om ett dödsfall.  
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4.4 Analysmetod 
 

Kvalitativa forskare är ofta intresserade av både vad intervjupersonerna säger och hur de 

säger det (Bryman 2008:428). I mitt fall handlar det om att kombinera tematiskt och 

performativa analyser inom berättelseforskning. Narrativa studier belyser berättelser som 

vetenskaplig representation men godkänner också berättelser och narrativitet som 

grundläggande för hur vi kan få kunskap om den sociala verkligheten och för frågor om hur 

den är beskaffad, det vill säga det som brukar kallas epistemologi respektive ontologi 

(Johansson 2005:41). 

 

Tematisk analys uppmärksammar vad kvinnorna säger medan performativ analys lägger fokus 

på hur kvinnorna säger något (Riessman 2008:53ff, 105ff). I respektive analysrubrik kommer 

den tematiska analysen till användning då jag lyfter fram vad kvinnorna berättar om. Mitt 

angreppssätt bestod av att sortera materialet efter återkommande ämnen i intervjuerna. Det 

resulterade i fyra teman: (1) uppväxt, (2) vräkningar och hyreskrångel, (3) droger och det 

okonventionella livet samt (4) barn och familj.  

 

Under respektive analysrubrik försökte jag samtidigt fullfölja mitt intresse för hur kvinnorna 

framställer sig själva. Den tematiska aspekten framgår alltså i rubrikerna (som är den 

grundläggande sorteringen) medan den performativa aspekten mer fungerar som en röd tråd. 

Det analytiska intresset för hur människor framställer sig själva är Goffman-inspirerat 

(Johansson 2005:90f) och Goffmans begrepp har därför hjälpt mig att hantera materialet. Vad 

gör kvinnorna med sina berättelser, väljer de att ta ansvar? Fråntar de sig ansvar i sin 

berättelse? Framställer de sig själva med stolthet eller skam? Underförstått framträder 

kvinnorna inte bara inför mig utan också inför samhället som helhet, eftersom den berättelsen 

jag hör även skulle kunna återges någon annan gång eller kanske skrivas ned.  

 

Jag började med att markera ord i mitt transkriberade material och sedan läste jag mer om 

narrativ analys. Jag insåg att tricket är att inte stanna vid uttrycka attityder och ”oneliners” 

utan att ringa in olika berättelser (Rennstam & Wästerfors 2015:123). Jag markerade då 

längre stycken och skapade teman och konkreta rubriker kring berättelserna. Mitt empiriska 

material styrde mig till analytiska begrepp som andra forskare så som Goffman och O’Connor 

använder – till exempel stigma, narrativ, deflecting agency och claiming agency – vilket kan 

göra resultatet överförbart (Fangen 2005:276ff).  
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Man kan tänkas sig att det är enkelt att forska och att forskaren har ordets makt (jfr. Fangen 

2005:61). Men det är inte alls säkert. Jag som intervjuare behöver inte alltid styra intervjun. 

Här kommer ett exempel från min intervju med Ulla då frågan bollades över till mig; 

 

  Elin: Hur ser andra på din livssituation? 
  Ulla: Definiera andra! 

 

Detta visar att Ulla inte är prisgiven åt min fråga, utan att jag minsann får frågan tillbaka. 

Många gånger kan man tänka att intervjuguiden styr, men när man går ut med den på fältet 

kan man lika väl bli skyldig att ”svara tillbaka”. Detta visar att kvinnorna inte nödvändigtvis 

känner sig underordnade gentemot en student på besök.  

  



	
	

18	

5. Analys 
5.1 Uppväxt 
	
Ett återkommande tema i kvinnornas livsberättelser var en förhållandevis god uppväxt. 

Kvinnorna framhåller ljusa sidor i sin bakgrund och tenderar att tona ned eller bara kort 

nämna mörkare sidor, som om de på ett underförstått sätt ville invända mot bilden av ett 

”tungt bagage” som förklaring till sin nuvarande situation. Här är ett exempel från min 

intervju med Emma: 

 
Elin: Kan du berätta lite om din uppväxt? 
Emma: Ah herregud. Den har varit jättebra vad heter det nu (.) Tomten och huset 
och interiören och tavlor och allt sånt och så en bit av Vättern hörde till tomten så 
det var jättefint. Jag var ett år när vi flyttade upp där med familjen till Jönköping 
men jag är född i Göteborg. Jag är göteborgare. Jo då och närmare vill jag inte gå 
in på det, vi har haft så mycket trassligheter.  

 
Goffman talar om personlig självframställning när vi interagerar (Ritzer & Stepnisky 

2015:295ff). Människor försöker i en given situation (i det här fallet en intervju) styra andras 

intryck av en själv, så kallad intrycksstyrning. I det här fallet försöker Emma förmedla att 

hennes uppväxt har varit ”jättebra” – med idylliska och ganska målande markörer (”interiören 

och tavlor… och så en bit av ”Vättern”), medan hon håller ”trassligheter” i den bakre 

regionen (”vill jag inte gå in på”).  

 

Genom att betrakta hennes berättelse performativt (Riessman 2008:105) kan vi analysera hur 

Emma presenterar sig som relativt stolt över sin uppväxt och på så sätt invänder mot en 

förväntan om att allt skulle ha varit problematiskt. Emma vill inte stigmatisera sin uppväxt, 

sin familj eller sig själv, utan tvärtom identifiera sig som relativt rekorderlig och vanlig (”jag 

är en göteborgare”). Tillskillnad från Emmas berättelse presenterar Berit sig som relativt 

dyster över sin uppväxt: 

 

Elin: Kan du berätta lite om din uppväxt? 
Berit: Det var helt okej tycker jag själv (.) Jag har inte haft några missbrukande 
föräldrar. Inga… jag har två systrar som inte är missbrukare, så jag blev liksom. Det 
blev jag.  

 

Berit beskriver sin uppväxt som ”helt okej”. Hon vill inte stigmatisera sina föräldrar eller 

systrar som en anledning till hennes nuvarande situation. Berit har även skiljt eller separerat 
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sig själv ifrån familjen då hon presenterar sin familj som nykter tillskillnad från henne själv. 

Anledningen till att Berit blev en missbrukare berodde inte på familjeförhållanden i hennes 

uppväxt. ”Det blev jag” berättar hon och ger ett intryck av att vara ett offerundantag. 

 

5.2 Vräkningar och hyreskrångel 
 

I kvinnornas livsberättelser intar hyresproblem en central plats. Kvinnorna återger 

förhållandevis detaljrikt hur deras hemlöshet uppstod. I kvinnornas narrativ gestaltar de 

vräkningar och hyreskrångel och begripliggör sina handlingar genom att växla mellan eget 

ansvar och ansvarsfriskrivning. Här är ett exempel från min intervju med Berit: 

 

Elin: Upplevde du att det fanns något som bidrog till att du blev hemlös? Jag 
tänker på inre och yttre faktorer. 
Berit: Jae, det var ju att jag knarkade givetvis em… det var det. Jag skyller inte på 
Peter för jag var en vuxen människa men, ja jag följde ju med där – och du vet 
konstiga människor som kommer och går när man dricker. Så att… men det var 
aldrig hyran så… En gång tror jag att vi missade hyran och den betalade vi av på. 
Det var inte det, utan det var en massa konstiga människor som kom dit.  

 
Berit begripliggör sin hemlöshet genom att hänvisa till ”knarket”, ”Peter” och ”en massa 

konstiga människor”. I det här fallet var knarket en given faktor som Berit verkar vilja ta 

ansvar för, i alla fall en kort stund (”jag knarkade givetvis”), medan hon flyktigt frånskriver 

sig ansvaret genom att i någon mån indirekt lägga skulden på Peter, trots att hon förmedlar 

”Jag skyller inte på Peter”. Det tycks vara möjligt att tolka skildringen så att Peter var en 

bidragande faktor till Berits nuvarande livssituation, vilket tyder på att hon inte vill hota sitt 

framställande av sig själv. Berit vill inte stigmatisera sig själv eller Peter, och håller 

hyreskrångel i den bakre regionen (”men det var aldrig hyran”), samtidigt som hon är noga 

med att snabbt ta ansvar över den hyra som de missade att betala, ”den betalade vi av på”.  

 

Genom att betrakta Berits berättelse tematiskt framgår att droger, oönskade besök i bostaden 

och hyreskrångel kan fungera som anledning till hemlösheten, och genom att betrakta den 

performativt (Riessman 2008:105) kan vi analysera hur ansvarsfrågan är tvetydig. Berit 

verkar inte vilja framstå som en avvikande person, ”utan det var en massa konstiga människor 

som kom dit”. Berit markerar ett stigma på andra ”konstiga människor”. Hon både avleder 

och hävdar aktörskap i relation till stigmatisering. 
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5.3 Droger och det okonventionella livet 
 

Ännu ett tema i kvinnornas livsberättelser var droger. Kvinnorna framhåller en ambivalens i 

ansvarstagandet av sitt drogmissbruk och tenderar att nämna lockelserna i det okonventionella 

livet. Här är ett exempel från min intervju med Pernilla: 

 

Elin: Positiva erfarenheter av din livssituation? 
Pernilla: Asså att knarka överlag och att vara bostadslös och leva som jag gör är 
en erfarenhet som man klarar sig utan, helt klart. Den behövs inte egentligen. Den 
är inte nödvändig, så, javisst det har varit kul och ansvarslöst och jae men i 
slutändan så, så är det för stunden bara. När stunden blir ett år och tiden går… jag 
är snart 36 [[suck]]… Jag har inte sparat en krona till pensionen [[skratt]] ... så 
tänker jag. Jag får inget kuvert4 för jag har ingen adress [[fniss]] så det är jae, det 
är sådant jag kan oroa mig för. 

 

Pernilla känner en ambivalens i ansvarstagandet. Hon förmedlar ”både och”, att det var ”kul” 

och ansvarslöst, ”jag slapp att ta ansvar”. Men i slutändan var det bara ”för stunden” vilket 

antyder ånger eller skam. Stunden består av kickar (kortvarigt rus) och sedan kommer 

framtiden ikapp. Pernilla fortsätter att beskriva det konventionella livet: 

 

Elin: Negativa erfarenheter av din livssituation? 
Pernilla: Man missar en hel del annat som andra vanliga människor gör typ. Resa 
till exempel eller enkla grejer typ köra gokart eller ja vad fan som helst. Man är 
hela tiden i snurret av pengar, knark, pengar, knark. För stunden.  
 

Resa och köra gokart blir hennes skissartade bild av det konventionella livet, som hon 

beskriver det i sin berättelse. Pernilla gör det till en kontrast till det livet som hon har levt 

hittills. Hon visar ett slags respekt gentemot det konventionella livet samtidigt som hon 

beskriver det som (”ja vad som fan helst”). Hon uttrycker på så sätt en ambivalens utifrån 

normativa krav på vad människan borde tycka är meningsfullt och roligt. Det kan vara en 

förklaring till varför hon kvarstår i sin hemlöshet. 

 

Här finns alltså ett slags ambivalens. Hon uttrycker en avsaknad (hon har missat någonting) 

samtidigt är det hon har missat inte särskilt utvecklat eller detaljbeskrivet. Det 

																																																								
4	Pensionsmyndigheten (2017).  
https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/sa-fungerar-pensionen/orange-kuvert-arsbesked-for-
allmanna-pensionen   
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okonventionella är tilltalande, det vilda och att inte följa de regler som gäller vardagen 

angående ett lämpligt eller normalt beteende (Goffman 2011:9ff). Droger är också ett sätt att 

lämna det vanliga livet och ha det annorlunda och kul. I stunden verkar drogerna vara 

spännande och först i efterhand problematiska – så framställs det i berättelserna. När jag 

frågar Pernilla vart hon är om tio år svarar hon:  

 

Elin: Så vart är du om tio år? 
Pernilla: Förhoppningsvis kör jag lyftkran och bygger nya ekologiska städer i 
Japan eller något. 
 

 
Pernilla beskriver sin framtid som lite galen. Det verkar som om hon inte vill ha ett 

konventionellt liv och spara till pensionen, ändå (”Jag har inte sparat en krona till pensionen”) 

utan det ska vara något mer häftigt, som att köra lyftkran och bygga nya ekologiska städer i 

Japan. På så sätt vill hon fortsätta leva okonventionellt. Det andra betraktar som ett stigma – 

en vild och ”galen” tillvaro – blir i hennes framställning en spännande livsstil.  

 

Precis som Pernilla beskriver Sandra en lockelse i det okonventionella livet. Här är ett 

exempel från min intervju med Sandra:  

 

Elin: Kan du berätta lite hur man roar sig en kväll? 
Sandra: I denna stad? 
Elin: Mm.                     
Sandra: Ja, då åker man till Köpenhamn. Ehm… annars ja… ordna en typ av drog 
som du föredrar… och har någonstans att vara framförallt om det inte är sommar 
då kanske så att man kan vara ute. Eh… ja asså i alla fall när det kommer till mig 
själv, det är inte som att jag tycker att gå ut och göra ett inbrott är att roa mig 
liksom. Ehm ja, jag är inte uppväxt på det sättet och tänka på det sättet alls. 
Ehm..asså man ja [[fniss]] man tar inte saker, så är det bara. Det spelar ingen roll 
vems den är, om det är någon jag känner, någon jag inte känner, inte ens om det är 
Malmö stads grejer. Det är inte mitt, då är det heller inte okej att ta det. Jag kan 
fortfarande inte sno någonting i en affär, det går inte. Jag kan inte [[fniss]] och ja 
det är jag väl egentligen glad för. Men ja roar sig, för att få vara med någon du 
trivs med och ha något du trivs med typ räcker kanske.. eller det gör det.  
 

Det okonventionella är väldigt tilltalande, det roande och inte göra riktigt som alla andra. Så 

länge Sandra har en drog som hon trivs med och någon att umgås med så verkar hennes liv 

trivsamt. Sandra uttrycker ett slags stolthet (”det är inte som att jag tycker att gå ut och göra 
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ett inbrott är att roa mig liksom”). Hon beskriver sitt roande som att hon tar ansvar över sitt 

missbruk, då hon inte roar sig via just inbrott. Droger är också ett sätt att lämna det vanliga, de 

nyktra på något sätt, så länge man inte stjäl från andra.  

 

Mellan raderna markerar Sandra mot de andra kvinnorna på härbärget då hon antyder att de 

stjäl saker men inte hon, (”jag är inte uppväxt på det sättet och tänka på det sättet alls”). När 

Sandra berättar tillskriver hon sig själv en egenskap som de andra kvinnorna verkar sakna: 

förmågan att skilja på mitt och ditt.  

 

Genom att betrakta Sandras berättelse performativt (Riessman 2008:105) kan vi analysera en 

tydlig intrycksstyrning; detaljerat förmedlar Sandra inför mig som publik att det inte är 

acceptabelt att stjäla, att hon är en ansvarfull person. En tematisk analys, å andra sidan, visar 

det attraktiva innehållet i en vild och relativt normlös livsstil – och samtidigt normer inom 

denna livsstil.  

 

5.4 Barn och familj 
 

I kvinnornas berättelser beskrivs möten med olika familjemedlemmar såsom partner, syskon, 

föräldrar, styvföräldrar och barn. Huruvida kvinnorna framställs med eget ansvar eller 

ansvarsfriskrivning skiljer sig åt beroende på vilken familjemedlem kvinnorna väljer att 

gestalta. Här kommer ett exempel från Ullas intervju då hon gestaltar sina barn och relationen 

till dem: 

 

Ulla: Ja, det ena gav det andra ju – ja, man placerade ut dem. De tre största har jag 
nästan alltid haft med mig men ja eftersom man suttit inne och sånt också så ja så 
har jag alltid sett till så att mina barn varit någonstans där de fått mat, gått i 
skolan, haft rena kläder och haft det tryggt. De har liksom aldrig, fast att jag har 
varit missbrukare va så har dom aldrig sett några sprutor, knark eller någonting 
sådant. Jag har aldrig ljugit heller om det jag har gjort va men jag har aldrig 
knarkat när ungarna har varit hemma utan det är att man helgknarkar som det 
heter va. När inte ungarna är hemma. Men jag har aldrig dolt för mina ungar vad 
jag gör och vad jag har gjort och ja allt, aldrig. 

 
Genom uttryckssätt som ”jag har alltid sett till” ”jag har aldrig ljugit” och ”jag har aldrig dolt” 

visar Ulla att hon tar ansvar för barnens välbefinnande då hon har sett till att de haft 
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någonstans att vara där de haft det tryggt, fått mat, gått i skolan och haft rena kläder och så 

vidare. Ulla har även skiljt eller separerat knarkarlivet ifrån familjelivet. Hon har aldrig 

knarkat när ungarna har varit hemma och hon har aldrig dolt sitt knarkande. Det blir tydligt att 

Ulla tar ansvar för sitt missbruk (claiming agency). Hon tar ansvar för barnens välbefinnande, 

hon berättar sanningen om sin livsstil och hon skiljer knarkarliv från familjeliv.  

 

Deflecting agency visar sig mer subtilt i Ullas berättelse. Dels gestaltar hon ett nedtonat 

ansvar för att hon har suttit inne (”man har suttit inne” istället för ”jag har suttit inne”) och för 

vad hon har suttit inne för. ”Det ena gav det andra” och ”man placerade ut dem” visar också 

på deflecting agency. Tidigare i berättelsen har Ulla sagt att hon har var inne i en livsstil som 

hon mer eller mindre inte kunde stoppa. ”Det ena gav det andra” och ”man placerade ut dem” 

antyder att saker och ting låg utanför hennes kontroll. 

 

I Ullas berättelse framträder hon som aktör inför publiken, det vill säga mig i mitt 

intervjuande. Hon försöker framställa sig som en ansvarstagande moder trots sitt missbruk, 

(”aldrig knarkat när ungarna har varit hemma”). Hon uttrycker en stolthet över att hon varit 

visat omtanke via sin ärlighet gentemot sina barn (”jag har aldrig dolt för mina ungar…”) och 

hon stigmatiserar inte sig själv som en oärlig förälder (”jag har aldrig ljugit”). 

 

Genom att betrakta Ullas berättelse performativt (Riessman 2008:105) kan vi analysera ett 

komplicerat och dubbelbottnat ansvarstagande. Vid första anblicken kan det framstå som 

oansvarigt att använda droger som förälder men i berättelsen blir det begripligt och logiskt. 
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6. Avslutande diskussion 
	
Bilden av hemlösa kvinnor – som många enbart förknippar med missbruk, utsatthet, sociala 

problem, prostitution – stämmer ibland men inte alltid. I denna uppsats analyseras fem 

hemlösa kvinnors livsberättelser utifrån samtal på ett härbärge i en storstad. Jag har med hjälp 

av narrativ analys undersökt varför hemlösa kvinnor kvarstår i sin hemlöshet, samt hur de 

väljer att konstruera sina livsberättelser i intervjuer. Särskilt fokus ligger på vad de väljer att 

berätta om och hur det berättas. I denna uppsats betraktas hemlöshet som ett stigma; jag 

intresserar mig för hur de kvinnor som jag har träffat förhåller sig till stigmatisering. 

 

Min studie visar främst att kvinnornas livsberättelser växlar i ansvarstagande, stolthet och 

skam. Vidare består studiens resultat också av återkommande teman såsom uppväxt, 

vräkningar och hyreskrångel, droger och det relativt attraktiva okonventionella livet samt barn 

och familj. Sammantaget kan kunskap om dessa teman och framträdanden bidra till att 

förklara hur det kommer sig att kvinnorna kvarstår i hemlöshet. Sociala omständigheter som 

motiverar och driver kvinnorna mot hemlöshet gestaltas och återberättas men också ett slags 

väl avvägt ansvarstagande, som gör att kvinnorna kan framställa sig som rekorderliga aktörer 

trots samhällets stigmatisering. Som jag nämnt tidigare har stigma att göra med 

ansvarstagande – personen är märkt av samhället och förväntas agera utifrån det – och denna 

aspekt brottas kvinnorna med i sitt framträdande inför mig via sina berättelser och yttranden.  

 

Kvinnornas livsberättelser visar på en spänning i ansvarstagande och i friskrivning av ansvar. 

De växlar mellan claiming och deflecting agency och det kan vara ett sätt att hantera, fortgå 

eller upprätthålla hemlöshet som livsstil. Å ena sidan tar kvinnorna ansvar för vissa saker, 

såsom sina barn, och andra gånger gör man det inte, till exempel i sin droganvändning. 

Hemlösheten hade sannolikt inte varit lika lätt att upprätthålla om de tog ansvar för allting i 

sina liv. Om de däremot inte tog ansvar för någonting skulle det troligen inte heller fungera att 

fortgå i hemlöshet, då man som hemlös kvinna kanske inte känner att man driver sitt liv alls.  

Samtliga kvinnor väljer att beskriva sin uppväxt som relativt god när de presenterar sig själva. 

De uttrycker en stolthet och de stigmatiserar inte sin uppväxt; tvärtom invänder de mot andras 

underförstådda stigmatiseringar. Droganvändningen framstår som avgörande för att kvarstå i 

hemlöshet. Detta blir tydligast i Pernillas berättelse (”Man är hela tiden i snurret av pengar, 

knark, pengar, knark. För stunden”). Det blir svårt att skaffa fast bostad och ett konventionellt 

liv när man hela tiden fokuserar på att skaffa nya pengar till dyra droger. Samtidigt gestaltar 
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kvinnorna det konventionella livet utan detaljrikedom och entusiasm, som om det inte 

innehåller samma lockelser som ett liv på gatan med droger.  

 

Sandra stigmatiserar de andra kvinnorna och gör en moralisk tydlig intrycksstyrning av sig 

själv; detaljerat förmedlar hon att det inte är okej att stjäla. Hon berättar att de andra 

kvinnorna stjäl, rånar och prostituerar sig för att kunna försörja sitt drogmissbruk. Detta kan 

betraktas som hennes förklaring till att de andra fortgår i hemlöshet men även en förklaring 

till varför Sandra gör detsamma. Hon väljer att relativisera eller ”städa bort” sitt stigma 

genom att lyfta fram vad de andra kvinnorna gör. 	

 

Ett tema i kvinnornas narrativ är identiteten som förälder. De kvinnor som hade barn släppte 

inte på ansvaret som förälder medan deras egna liv kunde framstå nästintill hur som helst. Att 

bli förälder kan betraktas som en övergång till vuxenlivet. Tydligt blir det i mitt resultat hur 

kvinnorna styr intrycket av sig själva som ansvarstagande föräldrar. De vill inte bli 

stigmatiserade som oansvariga föräldrar. Man vill att ens barn ska ha det bra och att ens 

problem inte ska bli deras samtidigt som man inte vill att de ska växa upp i någon falsk bild 

om att allt är frid och fröjd. Ett liknande resonemang återfinns i Ullas berättelse: ”aldrig 

knarkat när ungarna har varit hemma” och ”jag har aldrig dolt för mina ungar vad jag gör och 

vad jag har gjort och ja allt, aldrig”.  

 

Detta är intressant beträffande hur man kvarhåller sig i hemlöshet. Det kan vara ett sätt att 

hantera att man både är förälder, hemlös och knarkare. Hur går det ihop? Jo, det går ihop så 

här enligt berättelserna, på så sätt kan hemlösheten fortgå.  

	
Enligt Swärd (2008) har hemlöshetsfrågan väckt stor uppmärksamhet i Sverige de senaste 

decennierna. Hans sätt att dela in hemlöshetens historia i fyra perioder (Swärd 2008:41ff). En 

översiktlig och sammanhängande bild av vad vi vet om fenomenet idag, hur hemlösheten 

definieras, hur många hemlösa det finns, vilka de är och varför människor hamnar i denna 

situation. Swärd beskriver utförligt den historiska bakgrunden som hjälper oss att förstå vilka 

de är och varför människor – på ett generellt plan – hamnar i denna situation. Vad Hans 

Swärds forskning däremot inte tycks visa är sociala mönster bland vardagliga förklaringar hos 

aktörer själva. På så sätt kompletterar narrativa studier den historiska och statistiska 

forskningen.  
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Thörn (2004) menar att det är viktigt att inte återge en falsk föreställning om den hemlösa 

kvinnan. Hon skriver att det är betydelsefullt att hemlösa kvinnor synliggörs samt på vilket 

sätt det sker (Ibid). Narrativa studier kan därför vara ett komplement-; de visar hur viktigt det 

är att kvinnor synliggörs och vad forskningen vinner på att samla in deras berättelser i 

personliga möten.  
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8. Bilaga 
8.1 Transkriptionstecken 
 
 
(.)  Anger en liten paus i meningen 
 
STORA BOKSTÄVER Betyder att ordet uttalas starkare 
 
.  Punkt anger sjunkande tonläge 
 
,  Kommatecken anger bevarad intonation 
 
–  Anger avbrott i tal 
 
(…)  Betyder att man hoppat över en del i en mening 
 
(( ))  Dubbel parentes är forskarens beskrivning, inte en utskrift 
 
..                       Två sekunders paus 
 
…  Tre sekunders paus 
 
[[skratt]]  Skratt, åtbörd, etc 
 
Jae  Betyder att ordet ja uttalas med en skånsk dialekt 
   
Transkriptionstecknen är hämtade från (Ryen 2004:128). Jag har även lagt till några egna 

transkriptionstecknen. 
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8.2 Intervjuguide 
 

• 1. ICEBREAKER  
Har du blivit intervjuad tidigare? 
 

• 2. Bakgrund 
Kan du berätta lite om din uppväxt? (ålder, namn och eventuell familj t.ex.) 
 

• 3. Hur kommer det sig att du är bostadslös? 
 

• 4. På vilket sätt har det påverkat dig att vara bostadslös? 
 

• 5. Upplevde du att det fanns något som drev/ bidrog till att du är bostadslös? 
Yttre/Inre upplevelser? 

 
• 6. Kan du berätta lite om känslan av att inte ha en fast bostad? 

Tidigare bostad/ erfarenhet? 
 

• 7. Hur ser du på samhällets normer kring att en kvinna inte har en fast bostad? 
Är det skillnad om du skulle vara man t.ex.? 

 
• 8. Hur upplever du din livssituation idag? 

  
• 9. Hur ser andra på din livssituation? 

Eventuell familj, personal, myndigheter? Bemötande av andra? 
 

• 10. Positiva och negativa erfarenheter av din livssituation? 
 

• 11. Hur ser du på din framtid?  
Vart är du om tio år? 
 

• 12. Övrigt?  
Något du vill tillägga? 

 


