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Abstract 
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The purpose of this explorative study was to analyse five people’s life stories – in a city in the 

southern part of Sweden – regarding their own experiences of the way into homelessness and 

their views and experiences of support, assistance and treatment measures from social services, 

medical service and NGOs. The aim has also been to find out what kind of support and treatment 

measures the respondents were missing according to themselves. The life stories were analysed 

on the basis of narratives expressed in their stories. A qualitative content analysis was conducted 

based on predefined themes. The stories were analysed on the basis of Foucault’s disciplinary 

power and Bourdieu’s theories of social capital. The study found that the interviewees all had 

their own unique ways into homelessness, but when they once were in a homeless situation their 

stories shared many common denominators. The interviewees shared the experiences of ‘falling 

between the cracks’. Sometimes they didn’t get the most expedient intervention, and sometimes 

no one at all. They shared the same fears of living ‘on the streets’ and they all shared the same 

feeling of not being worthy and being an outsider. The interviewees all expressed the importance 

of receiving help from the social services, and having friends and relatives who can provide 

support and where they can stay overnight if necessary. The interviewees spoke warmly about 

the concept of Housing first (HF), as opposed to ‘the staircase of transition’, and they wanted to 

make HF permanent all over Sweden. They also wanted more sheltered accommodations in case 

of emergency, so that all homeless persons can be guaranteed a place to stay for the night. Many 

interviewees also requested better cooperation between the different actors in social work.  
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Förord 

 

Stort tack till intervjupersonerna som ställde upp och delade med sig av sina upplevelser och 

erfarenheter av hemlöshet.  

Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Weddig Runquist som varit ett stort stöd 

genom hela processen. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Hemlöshet har stor aktualitet idag, men det är samtidigt inte någon ny samhällsfråga eller ett nytt 

socialt problem. Hemlöshet har både hanterats och definierats på olika vis över tid. Under 1200- 

och 1300-talen var det till stor del katolska kyrkan som organiserade fattighjälpen och då hade 

den ett andligt värde för givaren (Runquist 2000, s. 31). Under 1500-talet kategoriserades fattiga 

eller husvilla (hemlös) som antigen ”värdiga” eller ”ovärdiga ” fattiga; den senare kategorin 

utgjordes av dem som inte förtjänade andra människors barmhärtighet. ”Värdiga fattiga” kunde 

däremot få ett tiggarpass av biskopen och därmed ha rätt att tigga. Under 1800-talet var de 

styrande rädda för underklassens farlighet då den ägnade sig åt fylleri, kriminalitet, olydnad och 

var ett hot mot det bestående samhället (ibid., s. 33 ff.). 

Vid ingången till 1900-talet hade Sverige sedan 1890-talet påbörjat en omfattande industrialise-

ring där ny arbetskraft flyttade in till städerna som dock inte kunde hantera befolkningsökning, 

bostadsbrist och sanitärt undermåliga bostäder (Schön 2014, s. 278). Industrialiseringen ställde 

krav på att kommunerna tog ett mer aktivt ansvar i ekonomiska och sociala frågor för att kunna 

få tillgång till arbetskraft (ibid., s. 157). I denna ”nya tid” bildades Centralförbundet för socialt 

arbete (CSA) år 1903, en frivilligorganisation som arbetade för en social reformering av 

samhället (Swärd 2017). CSA lade stor kraft på utredningar och socialreformatorisk verksamhet 

(ibid., s. 48) och var en viktig pådrivande kraft vid tillkomsten av 1918 års fattigvårdslag där 

kommunerna fick ansvaret för fattigvården (Edebalk 2017, s. 410).  

1930-talets krisuppgörelse mellan Socialdemokrater och Bondeförbundet gjorde att staten tog på 

sig en ny aktiv roll när det gällde bostadspolitiken. Den Bostadssociala utredningen (1933–1947) 

lade grunden för en generell bostadspolitik, till skillnad från en tidigare förd selektiv politik 

(Bengtsson 2013, s. 128 f.). Otaliga reformer genomfördes under åren som följde. Även det så 

kallade miljonprogrammet var en spegling av denna politik. Målet för denna satsning var att 

bygga bort bostadsbristen genom att producera en miljon nya lägenheter under åren 1965–1975 

utifrån parollen att bostaden är en socialrättighet (Swärd 2008, s. 62; Bengtsson 2013, s. 149). 

Samtidigt under 1960-talet konstaterades det att det likväl fanns allvarliga luckor i välfärds-

samhällets trygghetssystem och levnadsstandarden var låg för stora marginaliserade grupper av 
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människor (Inghe & Inghe 1968, s. 47). Titeln på makarna Inghes uppmärksammade bok var 

betecknande nog Den ofärdiga välfärden (ibid.). 

1980 års socialtjänstlag (SFS 1980:620) slog fast att socialnämnden hade det ”yttersta ansvaret” 

(3 §, som motsvarar kap. 2:1 i nuvarande socialtjänstlag, SFS 2001:453) för att bistå och hjälpa 

utsatta kommuninvånare, men i sak innebar detta ingen större förändring jämfört med den 

tidigare lagstiftningen. Ansvaret gällde även vid akut hemlöshet, företrädesvis med tonvikt på 

mäns hemlöshet (Beijer 2000). Men socialtjänsten bygger inga hus, vare sig då eller nu, så under 

andra hälften av 1980-talet utvecklades i kommuner runt om i landet en s.k. sekundär bo-

stadsmarknad med socialtjänsten som hyresvärd åt sina egna klienter (Sahlin 1996; se vidare 

avsnitt 2.4).  

I början av 1990-talet hamnade Sverige i en svår ekonomisk lågkonjunktur som brukar jämställas 

med 1930-talets situation med hög arbetslöshet (SOU 2000:3, s. 18). För personer med en svag 

ekonomisk ställning innebar 1990-talet att fler hamnade i akuthemlöshet (ibid., s. 248). 

Socialstyrelsen fick av dåvarande regeringen Bildt i uppdrag att kartlägga och arbeta med frågor 

som rörde hemlöshet och utestängning från den ordinarie bostadsmarknaden. Den första 

rapporten publicerades 1993 och sedan dess har nya kartläggningar publicerats med fem-sex års 

mellanrum. I 2012 års hemlöshetsrapport presenterades för första gången en modell med 

bakomliggande orsaksfaktorer till hemlöshet vilken ursprungligen hade utarbetats av en forskar-

grupp inom den europeiska organisationen Feantsa; denna modell är betydelsefull eftersom den 

understryker att hemlöshetens orsaker kan bero på många samverkande orsaker: strukturella, ins-

titutionella, relationella och individuella (Socialstyrelsen 2012, s. 23; se avsnitt 2.2).  

 I 2005 års kartläggning utgick Socialstyrelsen för första gången från att definiera hemlöshet 

utifrån fyra hemlöshetssituationer (Socialstyrelsen 2006, s. 49 ff.): akut hemlöshet (situation 1), 

institutionsvistelse och kategoriboende (situation 2), långsiktiga boendelösningar (situation 3) 

samt eget ordnat kortsiktigt boende (situation 4). De två kartläggningar som därefter har 

genomförts bygger på samma design och metodik men med vissa smärre justeringar (se avsnitt 

2.1). Kartläggningen baseras på uppgifter som inhämtas under en mätvecka (alltid på våren) från 

kommuner, myndigheter, institutioner och frivilliga organisationer och inkluderar inte hemlösa 

EU-migranter eller hemlösa som saknar uppehållstillstånd i Sverige (Socialstyrelsen 2017a, s. 

14). 
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Socialstyrelsens beräkningar av antal individer som befinner sig i någon av de fyra 

hemlöshetssituationerna uppgick under vecka 14/2017 till cirka 33 250, vilket är en marginell 

minskning jämfört med 2011. Individer som befinner sig i akut hemlöshet har däremot ökat 

mellan de två senaste kartläggningarna, vilket innebär att fler individer lever utomhus i offentliga 

miljöer eller i bilar, tält, husvagnar och liknande. Av de som befinner sig i situationen akut 

hemlöshet uppger fyra av fem att de är i behov av stöd och behandling utöver boende, vilket 

pekar på ett stort behov av insatser för denna grupp (Socialstyrelsen 2017a, s.7 f.). I Helsingborg 

mäts endast hemlöshetsituation 1 (akut hemlöshet) och uppskattades under vecka 3/2018 till 87 

individer (Socialförvaltningen Helsingborg 2018, s. 7). 

I Socialstyrelsens kartläggningsrapport från 2012 redovisades för första och hittills enda gången 

hemlösas egna röster utifrån sina erfarenheter av socialtjänstens insatser eller avsaknad av så-

dana. Socialstyrelsen har inte själva talat med de hemlösa utan hämtat citat ur gatutidningen 

”Situation Stockholm” (Socialstyrelsen 2012, s. 17). Hemlösas egna röster lyfts enbart sporadiskt 

fram av vissa forskare, men i likhet med Sahlin (2000) ser jag ett värde i att fokusera på dessa 

människors erfarenheter. Värdet av att ta del av hemlösas unika kunskaper ligger i linje med 

Socialtjänstens evidensbaserade praktik (Socialstyrelsen 2017b, s. 7). Evidensbaserad praktik 

innebär att Socialtjänsten utgår ifrån vetenskaplig evidens, professionell expertis, brukarens 

situation, erfarenheter och önskemål (ibid.). Brukarperspektivet utgör den ena pelaren som 

evidensbaserad praktik vilar på. Detta gör det angeläget att undersöka vad intervjupersonerna har 

för erfarenheter och önskemål utifrån Helsingborgs horisont för att ta del av och förstå deras 

vägar in i hemlöshet och vad som krävs för vägen ut ur hemlöshet.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna explorativa studie är att förstå enskilda personers berättelser om sin väg in i 

hemlöshet, och deras syn på de insatser som de hittills har erhållit via kommunen, landstinget 

(t.ex. Region Skåne) och frivilliga organisationer. Vidare är syftet att undersöka vilka insatser 

som de anser saknas för att motverka deras egen och andras hemlöshet. 
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Syftet kan brytas ner i följande frågeställningar: 

• Hur framställer intervjupersonerna sin väg in i hemlöshet, vilka förklaringar lyfts fram, 

explicit och implicit?   

• Vilka insatser har intervjupersonerna fått och hur bedömer de dessa insatser?  

• Vad hade enligt intervjupersonerna kunnat förebygga deras egen hemlöshet, och vad anser de 

att samhället borde satsa på för att motverka hemlöshet? 

1.3 Studiens avgränsning                                                       

Jag har valt att avgränsa studien till att avse hemlösa som är aktiva i en hemlöshetsförening i 

Helsingborg. Detta är en frivilligorganisation – en del av civilsamhället som är en särskild sfär 

skild från stat, marknad och familj – vars medlemmar regelbundet samlas för att stötta varandra 

samt utbyta tankar och erfarenheter i en social samvaro (Linde & Scaramuzzino 2017, s. 19). Jag 

är givetvis medveten om att dessa intervjupersoners uppfattning och berättelser kan ha påverkats 

av deras samtal sinsemellan och med tjänstemän och andra forskare, dvs. att deras berättelser kan 

utgå från gemensamma föreställningar och uppfattningar som handlar om deras syn på 

hemlöshet.  

Avgränsningen har jag ansett vara nödvändig på grund av den begränsade tid, drygt tio veckor, 

som har stått till förfogande för att genomföra undersökningen. 
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2. Om hemlöshet och omfattning samt kommunernas insatser 

I detta kapitel redovisar jag hur Socialstyrelsen (2017a) definierar hemlöshet, vilka individer som 

definieras hemlösa och vilka faktorer som kan generera hemlöshet. Jag tar även upp vad som 

kännetecknar ett hem ur hemlösas perspektiv samt ger en fördjupad redogörelse för den 

sekundära bostadsmarknaden och Bostad först konceptet. 

2.1 Vad är hemlöshet? 

I Sverige saknas en enhetlig och allmänt vedertagen definition av begreppet hemlös/hemlöshet. 

Sociologen Ingrid Sahlin har grupperat de olika definitionerna i två huvudkategorier som hon 

benämner asocialitets- respektive bostadsrelaterade definitioner. Asocialitetsdefinitionen utgår 

från individuella aspekter såsom en avvikande livsstil, missbruk, kriminalitet, psykisk störning 

eller annat avvikande beteende. Bostadsrelaterade definitioner tar sikte på olika typer av 

boendesituationer, exempelvis personer som är inneboende hos vänner och bekanta, 

institutionsboende eller avsaknad av egen bostad (SOU 2000:14, s. 71). Hur hemlöshet definieras 

får stora implikationer då det styr valet av insatser beroende på om problemen tilldöms vara av 

asocial eller bostadsrelaterade aspekter. Utöver dessa renodlade definitioner finns också exempel 

på kombinationsdefinitioner. Till denna kategori kan Socialstyrelsens definitioner vid 1993 och 

1999 års mätningar hänföras (ibid.). 

Socialstyrelsen (2017a, s. 11) utgår fr.o.m. 2005 års mätning från följande fyra olika 

hemlöshetssituationer: 

1. Akut hemlöshet en person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boende 

eller sover utomhus eller i offentliga utrymmen. 

2. Institutionsvistelse och kategoriboende en person är intagen eller inskriven på antigen 

kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänsten, landstinget eller 

hos en privat vårdgivare, alternativt på HVB-hem eller institution som drivs av Statens 

institutionsstyrelse (SiS), och planen är att hen ska skrivas ut inom tre månader efter 

mätperioden, men personen har inte någon egen bostad ordnad inför utskrivningen. 

3. Långsiktiga boendelösningar en person bor i en boendelösning som kommunen har ordnat på 

grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det rör sig om 
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boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn eller särskilda 

villkor och regler. 

4. Eget ordnat kortsiktigt boende en person bor tillfälligt hos kompisar/bekanta, familj/släktingar 

eller har ett tillfälligt (högst tre månader efter mätveckan) inneboende- eller andrahandskontrakt 

hos en privatperson. 

Hemlösa kan givetvis vandra mellan dessa olika hemlöshetssituationer från en tid till annan och 

inte längre vara hemlös under en viss period för att sedan åter hamna i hemlöshet. Enligt 

Socialstyrelsen debuterade 2714 personer som hemlösa under 2017 och de utgör ungefär åtta 

procent av totala antalet hemlösa under den aktuella mätveckan. Det innebär att 92 procent har 

befunnit sig i någon av de fyra hemlöshetssituationerna före 2017 (Socialstyrelsen 2017a, s 23). 

Socialstyrelsens första mätning av antalet hemlösa gjordes 1993 och nästa genomfördes sex år 

senare, 1999. Socialstyrelsen (1993, s. 11; 2000, s. 20) utgick då från en entydig definition: 

personer som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande 

inneboende förhållande samt är hänvisade till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare. De 

personer som inte räknades var de som hyr i andra hand, eller som bor inneboende hos anhörig 

eller nära släkting. Därefter har olika hemlöshetsdefinitioner använts i dessa kartläggningar. I 

2005 års kartläggning introducerade Socialstyrelsen ”hemlöshetssituationer” för första gången 

och som innebar att definitionen blev bredare jämfört med 1999. Totalt presenterades fyra 

situationer och antalet har sedan dess varit intakt, även om vissa justeringar har gjorts sedan dess. 

Hemlösheten uppgick nu till 17 800 vilket visserligen var en ökning, men den måste ses mot 

bakgrund av den bredare synen på vad som utgör hemlöshet. Oroväckande var dock att andelen 

akut hemlösa de facto hade ökat sedan 1999 vilket innebar att fler individer fanns i härbärgen 

eller på gatan (Socialstyrelsen 2006, s. 8 ff.).  

 

Till 2011 års kartläggning gjordes ytterligare några förändringar av designen där den viktigaste 

förändringen innebar ett förtydligande av hemlöshetsdefinitionen så att långsiktiga sociala 

boendelösningar och vistelse på institution och behandlingshem separerades och i stället 

redovisades var för sig. Situationen ”långsiktiga sociala boendelösningar” blev nu en egen 

situation (nr 3). Under mätveckan 2011 uppgick antalet hemlösa till totalt 34 000 vilket återigen 

var en ökning. Antalet akut hemlösa beräknades uppgå till ungefär 4 500 personer 
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(Socialstyrelsen 2012, s. 25). I den senaste kartläggningen från 2017 beräknades antalet hemlösa 

till 33 250 personer; en marginell minskning sedan 2011, fast med reservation för att färre 

kommuner besvarade enkäten. I förhållande till 2011 års kartläggning var 2017 års identisk i sin 

uppläggning. Antalet akut hemlösa har ökat sedan 2011 års mätning och uppgick vid mättillfället 

år 2016 till 5 900 personer (Socialstyrelsen 2017a, s. 14 ff.). 

 

För Helsingborgs del görs det årligen en kartläggning över hemlösheten i kommunen, men det är 

endast akut hemlöshet som mäts. I 2018 års kartläggning befann sig 87 personer i sådan 

hemlöshet (Socialförvaltningen Helsingborg 2018, s. 7). Detta innebär en reell ökning jämfört 

med 2017 då 69 personer befann sig i akut hemlöshet (Socialförvaltningen Helsingborg 2017).  

  

2.2 Förhållanden som utgör risker för hemlöshet 

En forskargrupp vid Feantsa har identifierat fyra orsaker till hemlöshet: strukturella, institutionel-

la, relationella och individuella. Dessa har i sin tur brutits ned i olika aspekter som är relevanta 

för sårbarhet för hemlöshet samt hur dessa inverkar på bostadsexkluderingen. Innehållet i denna 

matris har sedan anpassats till en svensk kontext av professor Ingrid Sahlin (Socialstyrelsen 

2012, s. 23). De förhållanden som utgör risker för hemlöshet kan sammanfattas enligt följande:    

- Strukturella faktorer som ökar risken för hemlöshet finns dels på arbetsmarknaden genom 

arbetslöshet; dels på bostadsmarknaden genom olika krav på de sökande och brist på 

lägenheter; dels migrationsområdet genom rasism och diskriminering, men också 

segregation; dels till följd av medborgarskapet om vem som har rätt till stöd. 

- Institutionella faktorer som ökar risken för hemlöshet är många, däribland 

fördelningsmekanismer (t.ex. bostadsköer) som påverkar möjligheten att få bostad; dels 

hyreslagstiftning som påverkar risken för förlust av bostaden och den sekundära 

bostadsmarknadens karaktär; dels samordning av offentlig service som påverkar 

boendestödets utformning och kontinuitet; dels bostadsförsörjning som påverkar till-

gången på hyresbostäder.  

- Relationella faktorer är olika familjesituationer som påverkar bostadens storlek, familje-

relationer som påverkar möjligheten att bo kvar i en gemensam bostad; dels sammanbrott 

i relationen (död, skilsmässa, separation) som påverkar möjligheten att bo kvar i en ge-
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mensam bostad; dels individens nätverk som påverkar möjligheten att få en tillfällig eller 

ny egen bostad. 

- Individuella faktorer utgörs av dels ekonomisk situation som påverkar möjligheten att 

erhålla och behålla en bostad; dels etnisk tillhörighet som påverkar risk för diskrimine-

ring: dels medborgarstatus (inkl. status som flykting asylsökenade) som bl.a. påverkar 

möjligheten att hyra egen bostad; dels hälsa och funktionsstatus som påverkar bostads-

behov och eventuell rätt till LSS-bostad; dels förekomst av individuella problem (inkl. 

missbruk och psykisk ohälsa) som påverkar bl.a. risk för vräkning och diskriminering; 

dels förekomst av individuella resurser som påverkar möjlighet att erhålla och behålla en 

bostad. 

Utifrån denna samlade bild av riskförhållande som påverkar förekomsten av hemlöshet får 

aktörer på området möjlighet att agera på olika nivåer samtidigt. Jag kommer i resultat- och 

analyskapitlet anknyta till ovannämnda riskförhållanden utifrån intervjupersonernas bakgrund 

och erfarenheter av hemlöshet.  

2.3 Vad är ett hem? 

Sahlin (1992a, s. 59) betonar att begreppet ”hem” kan ha skiftande innebörder med olika 

meningar människor emellan: 

… kan ”hem” omfatta enbart någon plats att återvända till eller en viss typ av sociala relationer, ett 

särskilt vardagsliv oh ett levnadsmönster som är anpassat till gällande former för bostadsanvändning 

etc, viket då kan leda till att även personer som har egen lägenhet kan betraktas som ”hemlösa”. Be-

greppet ”hem” kan också ges en mindre privat prägel och i stället associera till känslor av tillhörig-

het, exempelvis i sammansättningar som ”föräldrahem”, ”hembygd” och ”hemkänsla”. 

Hemmet framställs idag som ett omboningsprojekt, en kontroll över ett territorium och 

möjligheter till struktur samt en gräns mot yttervärlden vilket inte kan uppnås på ett hotell eller 

härbärgen där någon annan bestämmer (ibid.). Thörn (2004, s. 213) beskriver hemmet som 

källan eller ursprunget till människans identitet – genom våra hem står vi i förbindelse med det 

förflutna och kan därigenom få en fast och stabil identitet.  

I Sahlin (2000, s. 9) ställs frågan vad ett hem är till intervjupersoner i Göteborg som vid millen-

nieskiftet år 2000 hade varit långvarigt hemlösa. Vissa beskrev hemmet som ett ställe där 
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personen i fråga ”hänger sin hatt” och kopplade det därmed till ett ställe där hen hade sina 

ägodelar. Hemmet kunde också kopplas till någonstans där man känner sig välkommen, upplever 

gemenskap och ofta återkommer till som en person som beskrev ett café som sitt hem. Andra 

kopplade hemmet till svunna tider som sitt föräldrahem, men också till ett ställe där de hade 

familjerelationer och upplevde gemenskap. De allra flesta tolkade ett hem i första hand som 

något eget där de kunde stänga dörren om sig; en plats där de själva bestämmer vilka som får 

vara där och där de kan utveckla relationer utan att själv vara underordnad eller stå i 

tacksamhetsskuld till någon annan (ibid., s. 12). 

2.4 Boendetrappor och den sekundära bostadsmarknaden  

Under 1980-talet började allmännyttiga hyresvärdarna inta en hårdare linje mot sociala 

problemhushåll, då allmännyttan hade börjat få dåligt rykte på grund av vandalisering, eftersatt 

underhåll och ”störande grannar” (Sahlin 2000, s. 116). Bostadsföretagen började därför tillämpa 

en skärpt ”gränskontroll” för att förhindra att icke-önskvärda hyresgäster skulle få lägenheter, 

samtidigt som man vräkte oönskade hyresgäster som en följd av störningar eller att de inte be-

talade hyran i tid (ibid.). Allmännyttans intresseorganisation SABO krävde att socialtjänsten 

skulle stå för hyreskontraktet för ”riskabla” hyresgäster. Med andra ord: socialtjänsten skulle 

vara hyresvärd åt sina egna klienter. Socialtjänstens lägenheter som upplåts i andra hand med 

specialkontrakt och villkor utgör vad Sahlin benämner ”den sekundära bostadsmarknaden” 

(Sahlin 1996; 2000). Specialkontrakt innebär särskilda villkor som klienten måste iaktta; villkor 

som inte förenliga med hyreslagens bestämmelser. Socialtjänsten upplåter lägenheter i andra 

hand för att förhindra bostadslöshet, men utövar som hyresvärd gränskontroll och avvisar eller 

utvisar bostadsklienter om de har dåliga förutsättningar eller utgör risker för verksamheten 

(Sahlin 2000, s. 173). 

 

Denna modell kan sägas ha sjösatts från mitten av 1980-talet, även om det finns lokala variatio-

ner. Bostadsförsörjningsansvaret för ovannämnda hushåll har därmed hamnat hos de sociala 

myndigheterna.  
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Utifrån bostadsföretagen perspektiv fanns och finns alltjämt klara fördelar med detta system: 

 På så vis slapp värden ansvaret och kostnaderna för en vräkning, kunde kringgå hyreslagens 

regler om besittningsskydd, få hjälp av socialtjänsten i sin förvaltning och ändå vara garanterade 

full hyra för sina lägenheter. (Sahlin 2000, s. 116). 

Utformningen av boendetrappan framgår av figur 1. 

                                                         Ägd bostad                                                                    “reguljär bostadsmarknad” 

                                                Eget kontrakt                                                       

                                     Övergångslägenhet                                                                         ”sekundär bostadsmarknad” 

                             Socialt kontrakt 

                     Träningslägenhet 

               Kategoribostad 

        Institution/sjukhus (institutionssfären)                                                                       ”utanför bostadsmarknaden” 

Härbärge/hotell (logimarknaden) 

Kamrater/anhöriga (den informella boendesfären) 

 

 Figur 1. Sekundära bostadsmarknaden som steg i en boende- eller åtgärdstrappa (Sahlin 2000, s. 123). 

Löfstrand (2005) framhåller att trappmodellen har påvisat en alarmerande effekt eftersom de i 

kommuner där den tillämpas finns fler hemlösa i jämförelse med kommuner som saknar en 

sekundär bostadsmarknad. Det paradoxala resultatet är att ju större sekundär bostadsmarknad, 

desto fler individer är de som inte bedöms klara eget boende. En anledning till detta utfall kan 

bero på att trappkarriären inte enbart går linjärt uppåt utan används också som en 

”sanktionstrappa” så att en omplacering till lägre steg tjänar som straff vid misskötsamhet (ibid., 

s. 19 f.). 

Det lägsta trappsteget eller insatsen från kommunen är härbärge och akutboenden. De beskrivs i 

Löfstrand (2003, s. 70) som att hjälpen snarare stjälper dem då intervjupersonerna berättar att det 

är mycket svårt att inte missbruka när man är omgiven av missbrukare. Miljön beskrivs som 

väldigt otrygg och rummen är slitna och illa åtgångna. 

2.5 Bostad först 

Den engelske hemlöshetsforskaren Nicholas Pleace (2018, s. 17) beskriver att startpunkten i 

Bostad först-modellen är att erbjuda en person i hemlöshet en egen bostad, därav benämningen 

bostad först. Detta skiljer sig avsevärt från insatser där man försöker göra hemlösa personer ”bo-

stadsfärdiga” innan de tilldelas en egen bostad. Vissa befintliga modeller kräver att deltagarna är 
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drogfria, att de ska delta i behandling och träna på att bo innan de erbjuds ett boende eller bostad. 

Vårdkedjemodellen och den svenska boendetrappan är exempel på det synsättet (ibid., s. 18f.). I 

dessa typer av insatser kommer bostaden sist snarare än först. I USA, Kanada och Europa visar 

forskning att åtta av tio deltagare i Bostad först-program tar sig ur hemlösheten. Modellen har 

fungerat väldigt väl för personer med svag förankring på bostadsmarknaden efter långvarig eller 

upprepad hemlöshet, samt för personer med psykisk ohälsa och/eller har missbruksproblem 

(ibid.).  

Bostad först (BF) utvecklades i början av 1990-talet i USA och vilar på åtta grundprinciper som 

handlar om att en bostad är en mänsklig rättighet, rätt till val och självbestämmande, bostad och 

behandling ska separeras, stöd riktas till återhämtning, stöd baseras på skademinskning, aktivt 

engagemang utan tvång och fostran, deltagarstyrt stöd samt flexibelt stöd så länge individen 

behöver det (Pleace 2018, s. 18). I utvärderingen av BF-projektet i Göteborg framhålls denna 

modell som den mest humana, minst kränkande och mest effektiva metoden mot akut hemlöshet, 

och där kvarboendet uppgår till 72 procent (Uhnoo 2016, s. 104). I Helsingborg är erfarenheterna 

liknande och en utvärdering visar 80 procents kvarboende och en markant förbättrad livskvalité 

(Knutagård & Kristiansen 2018, s. 10).  

Pleace et al. (2015) diskuterar i en studie erfarenheterna av bostad först i Storbritannien, USA, 

Finland och Sverige. Alla länderna har ett högt kvarboende (omkring 80 procent). Sverige och 

Storbritannien har inte BF som nationell strategi såsom fallet är i Finland och USA. Forskarna 

påpekar att det i Sverige finns en stor efterfrågan på fler BF-lägenheter, men att det finns en 

rädsla hos hyresvärdarna att ta in hemlösa i sina hus samt svårigheter att hitta prisvärda 

lägenheter. Forskarnas slutsats är att kostnaden för bostad först ligger på ungefär samma nivåer 

som andra insatser eller marginellt högre, men att BF har visat sig mera effektivt i att motverka 

hemlöshet i alla nämnda länder (Pleace et al. 2015, s. 60 ff.) 

 

 

 



17 
 

3. Kunskapsläget 

I detta kapitel ges en kortfattad översikt av tidigare forskning och annan kvalificerad kunskaps-

produktion om hemlöshet. Jag har valt ut forskning som berör vägarna in i hemlöshet och olika 

former av insatser längs denna väg. Jag har sökt relevant forskning via UB:s sökmotorer 

LUBSearch och LIBRIS. Sökorden har varit prediction homelessness, hemlös, hemlöshet, bostad 

först, boendetrappa och brukarmedverkan. Andra källor har varit referenslistor i diverse 

forskningspublikationer (böcker och artiklar). 

3.1 Vägen in i hemlöshet 

Shinn et al. (2007) har utfört en studie i New York som inriktar sig på orsakerna till äldres (över 

55 år) hemlöshet. Studien visar på att brister på olika kapital som t.ex. humant (utbildning och 

erfarenheter), ekonomiskt och socialt kapital (familj, vänner och släktingar) är utlösande 

faktorer. Slutsatsen från studien är att det behövs förbyggande insatser gällande arbetsmarknaden 

för äldre, mer tillgänglig hälso- och sjukvård och bättre stöd för att få tillgång till olika former av 

bidrag (ibid., s. 706 f.). 

Hemlöshet finns även bland yngre. Omkring 4,6–7,6 procent av unga vuxna i USA upplever 

hemlöshet och Brakenhoff et al. (2015) har undersökt orsakerna. Forskarna ser en förhöjd risk 

för hemlöshet bland unga individer som växt upp i icke traditionella familjer dvs. med styv 

mödrar/faddrar etc. De fann även risker bland de som växer upp med föräldrar som har 

hälsoproblem eller begränsningar som gör att de inte kan arbeta vilket leder till en stressfull 

familjesituation. Starka familjeband och en trygg stöttande familj var skyddande faktorer mot 

hemlöshet bland unga vuxna (ibid., s. 1028). 

Betydelsen av starka familjeband påpekas även av Shinn et al. (1991) i deras undersökning om 

sårbarhet för hemlöshet bland ekonomiskt svaga familjer i New York. Studien jämför familjer 

som är boende med stödåtgärder kontra de som bor på härbärge. De som är på härbärge har ett 

sämre nätverk än de som har ett boende med stöd. Forskargruppen slår fast att relationen med 

familj, släkt och vänner är avgörande för hur hemlöshetssituationen kommer att se ut (ibid., s. 

1185).  
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Thompson et al. (2013) undersöker faktorerna för de som gick ut i hemlöshet för första gången i 

USA. Studien utgick från insamlade nationella data och pekar på ett starkt samband mellan 

missbruk/fattigdom och hemlöshet. En annan stark faktor var även avsaknaden av prisvärda 

boendeformer för socioekonomiskt svaga grupper i samhället. Författarna ser en svaghet i att de 

som arbetar med missbruksstöd och de som arbetar med boendestöd är isolerade från varandra 

och har sina egna strukturer och prioriteringar vilket gör att individer hamnar i kläm (ibid., s. 

286).      

3.2 Brukarnas inställning till insatser som motverkar hemlöshet 

Sahlin (2000) har i tidigare refererade rapport om hemlösa i Göteborg vid millennieskiftet år 

2000 analyserat de intervjuer som gjorts med långvarigt hemlösa rörande deras syn på insatser 

som de fått eller erbjudits under deras hemlöshet. Brukarna är negativt inställda till 

kategoriboenden där människor i samma situation koncentreras i ett hus eller liknande. De säger 

själva att man inte får ”klumpa” eller ”knö” ihop alla på ett ställe för då blir det bara att man 

super tillsammans och åstadkommer en massa elände. De menar att det är svårt att undvika att 

missbruka i denna typ av miljöer, då man påverkar varandra negativt och det finns alltid tillgång 

till sprit (Sahlin 2000, s. 58). Många är negativa till de hårda regler som gäller på många boende 

och berättar att man inte får ha tjejer på rummet, inte någon sprit och att man måste hålla alla 

möjliga tider som tillämpas på boendena. En hemlös säger att det är en massa bestraffningar 

utifrån olika händelser (ibid., s. 65). Kritiken var enstämmig och frän mot korttidsboendena och 

”vänligare personal” efterlystes som mer kunde fungera som kamrater än som ”plitar”. De 

efterlyste också mer relevanta och mindre stränga regler (ibid., s. 76). 

Ett återkommande tema var intervjupersonernas kritik mot boendetrappans definierade krav på 

”skötsamhet”. Två intervjupersoner beskrev att de stoppats i socialtjänstens boendetrappa och att 

deras förhoppningar om riktiga bostäder har grusats på grunder som de inte förstod eller inte 

kunde acceptera (ibid., s. 43). Flera var kritiska till att de skulle vara ”skötsamma” och ordna upp 

sin sociala situation innan det kunde bli aktuellt med att få ett riktigt boende. En intervjuperson 

berättade: ”Det går inte att arbeta åtta timmar sen vara på gatan fjorton timmar och sen arbeta 

igen, det funkar inte så. Man måste ju få sova och bli utvilad” (ibid., s. 70). Intervjupersonerna 

beskriver den så kallade boendetrappan som en fruktlös väg till egen bostad. Många hemlösa 
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framhöll att de i stället vill bo bland ”vanliga” människor och inte i kategoriboende eller 

kollektivt boende med en koncentration av missbrukare (Sahlin 2000, s. 29). 

Intervjupersonerna riktade även kritik mot att härbärgena inte har bättre öppettider utan stänger 

när man som mest behöver dem, t.ex. på vintern och nattetid (ibid., s. 66). Flera respondenter 

upplevde att det fanns en fientlig och fördomsfull attityd mot missbrukare och hemlösa hos både 

politiker, socialarbetare, bostadsföretag och allmänheten. En intervjuperson berättade att ”i folks 

ögon är vi inte mycket värda och det är inte bara att sluta missbruka när man har problem över 

”ryggen”. En annan person menade att man inte skulle klassa ner missbrukare då de inte är sämre 

människor än andra (ibid., s. 56).  

I sin avhandling jämför Löfstrand (2005) hemlösas boendekarriärer i Göteborg och Luleå och 

analyserar hur hemlöshetspolitiken är uppbyggd. I början av 1980-talet beskrev en intervjuperson 

att han hade förvägrades en lägenhet i Luleå och efter ett par år flyttande han i stället till Piteå 

och fick en lägenhet via allmännyttan. Under tiden stod han i bostadskö i Luleå och kunde efter 

ett år flytta tillbaka igen. Att vända sig till ett nytt bostadsföretag i en annan kommun var en fun-

gerande strategi för att få bostad om personen hade anmärkningar på grund av störningar eller 

hyresskulder. Men i slutet av 1980-talet började allmännyttan runt om i landet att dela uppgifter 

med varandra, vilket gjorde att hemlösa i praktiken var utestängda från alla kommunala 

bostadsföretag om man fått anmärkning i ett av dem. Utifrån sina intervjuer med hemlösa i Luleå 

visar Löfstrand (2005, s. 103f.) att det krävs relativt långa perioder av dokumenterad drogfrihet 

och nykterhet och att man betalt av eventuella hyresskulder för att kunna få en egen bostad. 

I Uhnoos (2016) utvärdering av bostad först i Göteborg beskriver deltagarna i BF-insatsen som 

att ”få livet tillbaka” och som att ”få en framtid igen”. En intervjuperson säger, att ”det är som ett 

inre lugn för jag har det tryggt hemma, jag har alla mina grejor hemma och jag behöver inte 

känna att jag måste gå runt och leta efter grejorna” (ibid., s. 87). En kvinna berättar: ”Jag 

behöver inte längre krusa för min partner utan skulle han höja rösten åker han ut för här är det 

jag som bestämmer, så man är starkare på det viset för tidigare var man tvungen att stanna för 

man hade ingenstans att ta vägen” (ibid., s. 88). 
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3.3 Insatser mot hemlöshet som brukarna saknar 

I Sahlins (2000, s. 53) rapport efterlyser många av intervjupersonerna i Göteborg att samhället 

skulle börja diskutera bostadslösheten offentligt och erkänna att den är ett samhällsproblem samt 

att politikerna skulle börja lyssna på bostadslösa. Många hemlösa uttryckte stor frustation och 

bitterhet, men också en vädjan om att aktörer ska lyssna på vad hemlösa har att säga och berätta 

om sina erfarenheter. En del kopplade politikernas ovilja till att hemlösa både saknar makt och 

respekt i samhället (ibid., s. 54). Sahlin nämner att även Kommittén för hemlösa (SOU 2000:14) 

vid samma tidpunkt hade påtalat problem med utredningar och beslut som inte baseras på de 

direkt berördas uttalanden utan på myndighetsbedömningar (Sahlin 2000, s. 75) 

De intervjuade hemlösa i Göteborg efterlyste också billigare bostäder så att de som har 

försörjningsstöd kan ha råd att bo kvar i sina bostäder. Socialtjänstens övergångskontrakt anses 

vara allt för dyra. Ett vanligt önskemål var också att inte placera boenden ute i ”bushen”, 

eftersom alla organisationer som hemlösa behöver ha kontakt med finns i kommunens centrum 

t.ex. ställen med billig mat och organisationer som delar ut kläder (Sahlin 2000, s. 61 ff.). 

Intervjupersonerna önskade också tillgång till något boende som alltid har öppet om nätterna så 

ingen behöver sova på gatan (ibid., s. 76). 

Sociologen Sara Uhnoo (2016) har utvärderat bostad först (BF) i Göteborg. Flera 

intervjupersoner beskriver vikten av att ha något meningsfullt att göra, eftersom man annars 

sitter ensam i sin lägenhet. Ensamhet och social isolering är ett pris många får betala särskilt om 

de bryter kontakten med tidigare sociala nätverk. Personalen i BF- projektet pekar också på att 

ensamheten är en av de största utmaningarna, då många av klienterna är vana vid att alltid ha 

människor runt omkring sig från institutioner och akutboende som man varit placerade på, och 

plötsligt är man ensam (ibid., s. 93). Men ingenting hindrar ju dem att t.ex. gå med i föreningar; 

frågan är om klienternas rädsla kan ses som en form inlärd hjälplöshet, ett begrepp som den 

amerikanske psykologen Martin Seligman (1976, s. 105f.) har myntat, när människor befann sig 

i ett stadium som är jämförbart med depression. När andra tar över så förtvinar din egen 

handlingskraft. Är en individ van vid att alla beslut tas av personal på t.ex. en institution så blir 

det ett stort steg när hen själv ska fatta beslut i vardagslivet. 
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En annan viktig aspekt är förtroende och att bygga broar mellan klient och hjälpare vilket 

betonas i Kristiansens (2000) avhandling som handlar om kvinnor och män som varit i ett aktivt 

narkotikamissbruk. En intervjuperson beskriver vikten av att få ”rätt socialsekreterare” och 

berättar att det var första gången som hon vågade berätta öppet om sin situation för en person 

som stod utanför narkotikakretsarna. Under intervjupersonens behandling skulle drogtester 

lämnas och hon berättar att hon visste hur man gör för att manipulera dem, men hon ville inte 

ljuga längre utan berättade sanningen för sin socialsekreterare, och här startade resan mot 

drogfrihet (ibid., s. 138).  
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4. Teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel redogör jag för studiens teoretiska utgångspunkter som användbara verktyg för att, 

jämte tidigare forskning, analysera den insamlade empirin. Mina utgångspunkter är Foucaults 

maktbegrepp och Bourdieus begrepp socialt kapital. Motiven för att använda dessa utvecklas 

under respektive avsnitt. 

4.1 Disciplinär makt 

Den disciplinära makten har gamla anor och Foucault (2017, s. 216) beskriver att under 1600-

talet kallades den strama disciplinen för den ”goda dressyrens” konst. Disciplinär makt är också 

produktiv med vilket avses att ”makten skapar handlingar genom att bearbeta beredskapen och 

förmågan att handla på vissa sätt” (Hörnqvist 2012, s. 64). Det som skiljer produktiv makt från 

repressiv är att den sistnämnda maktutövningen motverkar vissa beteenden, demotiverar 

individen och begränsar dennes förmåga att agera. Produktiv makt (disciplinär makt) däremot 

avser att främja vissa beteenden genom att motivera individen och förstärka dennes förmåga att 

handla på ett önskvärt sätt (ibid., s. 64). 

Foucault (2017, s. 217) berättar att den disciplinära makten opererar genom ”den hierarkiska 

översynen” som innebär att kunna observera och övervaka personerna som ska disciplineras likt 

ett militärläger eller fängelse. Makten opererar också via ”det normaliserande systemet för 

bestraffning och belöning” som fungerar på så vis att det önskade beteendet belönas och det icke 

önskvärda bestraffas, alltså en korrigerande funktion. 

Jag valde disciplinär makt för att det fångar de straff och sanktioner som används av samhället 

för att uppfostra och tillrättavisa avvikare till de rådande normerna i samhället. Hemlösa utgör en 

avvikargrupp i samhället som får underordna sig olika former av insatser och tillrättavisningar 

vilket gör maktbegreppet applicerbart. 

4.2 Socialt kapital  

Bourdieus kapitalbegrepp är en utveckling av Marx klassteori (Giddens 2014, s. 576). Hans teori 

består utöver ekonomiskt kapital även av fyra andra typer av kapital: socialt, kulturellt och sym-

boliskt kapital. Kapital enligt Bourdieu utgörs av värden, tillgångar eller resurser (Broady 1991, 
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s. 169). I min analys utgår jag framför allt från socialt kapitel, då empirin inte tagit fasta på 

övriga kapitalformer.  

Samtidigt är det viktigt att ha en helhetssyn på samtliga kapitalformer då dessa, enligt Bourdieu 

själv, har en nära koppling till varandra (Giddens 2014, s. 325). Det kan vara, som Giddens fram-

håller, ”enklare att tillägna sig de övriga om man har en av dem” (ibid.). Något kort om innebör-

den av kulturellt kapital: denna kapitalform handlar bl.a. om individens utbildningsnivå, kunska-

per och färdigheter, etc. (Broady 1991, s. 171; Giddens 2014, s. 576). Det visar även sig i t.ex. 

personens sätt att tänka och tala (förkroppsligad form av kulturellt kapital); en vältalig individ 

åtnjuter ett högre anseende och benämns som en kultiverad eller bildad person (Broady 1991, s. 

173).   

Socialt kapital utgörs enligt Bourdieu av en individs familj, släkt och vänner och varaktiga socia-

la nätverk i övrigt. Enligt Bourdieu kan det sociala kapitalet lagras av en individ och sedan an-

vändas av en annan individ som är i position att nyttja det; i det läget kan en kapitalutväxling ske 

exempelvis mellan familj, släkt och vänner (ibid., s. 177). Socialt kapital lagras inte i form av 

materiella tillgångar eller titlar utan genom förekomsten av mellanmänskliga relationer (ibid., s. 

177). Enkelt uttryck kan starka familjer eller vänskaper rendera i att man hjälps åt och utbyter 

tjänster och gentjänster med varandra.  
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5. Metod och metodologiska överväganden 

I detta kapitel presenteras inledningsvis mitt val av forskningsansats och metod. Därefter följer 

urvalsprocessen, intervjuernas genomförande, bearbetning av empirin, min förförståelse i ämnet, 

studiens tillförlitlighet samt slutligen mina forskningsetiska överväganden. 

5.1 Val av metod 

Svensson & Ahrne (2015, s. 17) förklarar att ordet ”Metod” emanerar från grekiskan och betyder 

väg eller rutt och syftar på det sätt man avser att utföra en uppgift på. Ahrne & Svensson (2015, 

s. 10) beskriver att kvalitativa metoder inte mäter eller beräknar en mängd av ett fenomen likt 

längd, vikt eller antal, men den kan användas för att studera andra fenomen likt tankar, känslor 

och upplevelser. Eftersom min studie baseras på individers livsberättelser om deras vägar in i 

hemlöshet och deras inställning och erfarenheter av olika insatser som de mottagit från samhället 

så lämpar sig en kvalitativ ansats väldigt väl.  

Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med individer som har varit hemlösa eller är på väg ur 

hemlöshet. Det unika i deras kunskaper och erfarenheter ligger i att de har gjort hela resan 

gällande vägen in i hemlöshet, insatserna från olika aktörer i samhället samt vägen ut ur 

hemlöshet. Med hjälp av ett brukarperspektiv kan samhället få större kunskap kring dels vilka 

orsaker till hemlöshet som de hemlösa framhåller och dels hur insatserna upplevs och vilka 

insatser som efterfrågas. Kvale och Brinkmann (2014, s. 34) beskriver att intervjuer ger inblick i 

olika sociala miljöer och ger kunskaper om känslor och upplevelser.  

Kvalitativa intervjuer beskrivs i Bryman (2011, s. 344) som ett begrepp för många olika 

intervjustilar. Den specifika intervjuformen som jag använt är det som Bryman (2011, s. 206) 

benämner ostrukturerade intervjuer. Den innebär att intervjuaren bara har en uppsättning teman 

tillhands eller en på förhand formulerade huvudfrågor i en intervjuguide. Den ostrukturerade 

intervjun ger enligt Bryman vissa fördelar, exempelvis att den ger utrymme för intervjupersonen 

att associera fritt; intervjuaren reagerar bara på de punkter som verkar värda en 

uppföljningsfråga, detta gör att intervjun kan röra sig i olika riktningar och kan ge fylliga och 

detaljerade svar. Andra fördelar är att intervjuerna blir väldigt likt ett vanligt samtal (ibid., s. 413 

ff.). Det finns som jag ser det en stor fördel att välja en intervjustil som ger en avslappnad känsla 

och inte upplevs som ett förhör eller att intervjuaren inte har tid för intressanta vägar och 
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möjligheter som kan dyka upp under samtalets gång. Styrkan i kvalitativ metod vilar som nämnt 

tidigare i just denna flexibiliteten att kunna följa upp oväntade spår.  

Tonvikten i intervjuerna har varit tre teman: ”hur såg din väg in i hemlöshet ut?”, ”hur upplevde 

du insatserna från samhället?” och ” vilka motverkande insatser från samhället saknade du?”. Det 

bör alltså understrykas att en ostrukturerad intervju inte innebär att forskaren kommer oförberedd 

till intervjun! 

Bryman (2011, s. 428) framhåller för att kunna var uppmärksam i samtalet som förs, och kunna 

följa de potentiellt intressanta riktningar som samtalet tar, så är det en fördel att inte föra 

anteckningar samtidigt. Med det i åtanke använde jag diktafon för att kunna slappna av och 

kunna vara aktiv i samtalet där det så behövdes.  

5.2 Livsberättelser som analysmetod 

Jag har använt livsberättelser som en analysmetod, vilka knyter an till en självbiografisk genre 

(Martinell Barfoed 2008, s. 57). Statusen för narrativa studier har ökat och berättelseforskningen 

har fått en starkare position som kunskapsform och används idag inom flera discipliner av 

samhällsvetenskapen (Johansson 2005, s, 17). Berättelser kan studeras på olika vis från olika 

positioner. En position kan vara ur ett metodologiskt perspektiv och se berättelsen som en väg till 

kunskap om verkligheten. En annan position kan var ur ett ontologiskt perspektiv och försöka ta 

reda på ”hur verkligheten är beskaffad” (ibid., s. 18). 

Jag väljer i min studie att utgå från det metodologiska perspektivet vid analysen av intervju-

personernas livsberättelser. Johansson beskriver att med en metodologisk analys kan man 

analysera sina intervjuer som berättelser och få svar på frågan ”vad hände sen?” (ibid., s. 19). 

Det är svaret på frågan ”vad hände sen” som utgör livsberättelserna. En livsberättelse blir till sin 

natur subjektiv då det är intervjupersoner som själv avgör vad hen vill dela med sig, men även 

subjektiv på det viset att det är hens egna upplevelse av en situation som förmedlas i 

interaktionen med intervjuaren (ibid., s. 23). 

Johansson (ibid., s. 85) lyfter fram forskaren Teodore R. Sarbins beskrivning av berättelser med 

följande ord:  
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Oavsett vilken del av våra liv vi tittar på så märker vi att den narrativa principen vägleder våra 

handlingar och tankar. Han tar drömmar som ett exempel; de upplevs som berättelser, med 

mystiska inslag. Våra dagdrömmar och fantasier är också berättelser. Vardagslivets ritualer 

organiseras runt historieberättandet. Vår planering, våra minnen, även kärlek och hat, vägleds av 

berättelsen som form.  

Livsberättelsen blir unik för varje person eftersom det är varje individs uppfattningsförmåga, 

tolkning och erfarenheter etc. som formar hur livsberättelsen kommer att berättas. I narrativ 

analys tolkas intervjupersonernas tolkningar av sig själva genom deras livsberättelser. Detta gör 

att essensen i narrativ analys är tolkande eller som Johansson beskriver: ”Det handlar om att 

systematiskt tolka andra människors tolkningar av sig själva och sin sociala värld” (ibid., s. 27). 

Med andra ord behöver intervjuaren vara uppmärksam på både det som sägs, men också det som 

inte sägs rakt ut och på det som antyds. Det kräver att intervjuaren tolkar det explicita i 

berättelsen, men också det implicita. 

En individ som berättar sin livsberättelse gör inte det i ett vakuum, utan för en lyssnare vilket 

medför att livsberättelsen kommer berättas på ett sätt som blir unik för interaktionen som uppstår 

mellan berättare och lyssnare. Berättaren kommer med sin historia, men den kommer färgas av 

vilka frågor lyssnaren ställer och vilket syfte lyssnaren har med sin undersökning (ibid., s. 251 

f.). 

Jag har valt att använda mig av livsberättelser och narrativ som metod vilket har bidragit till att 

ordantalet för studien har överskridit maxantalet (15 000 ord). Detta beror på att det är mer 

textgenererande att använda sig av livsberättelser och narrativ som metod jämfört med andra 

metoder. Det är framförallt framträdande i resultat- och analyskapitlet.  

5.3 Urvalsprocess 

Urvalet beskrivs i Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015, s. 39) som ett förlopp på två steg: först 

vilken grupp av människor man är intresserad av att intervjua; därefter vilka i den gruppen som 

passar in på forskningsfrågan. I min studie är det individer som tidigare varit hemlösa eller indi-

vider på väg ur hemlöshet som utgör intervjuurvalet. Jag använde mig av ett målinriktat urval för 

att som Bryman (2011, s. 434) beskriver hitta intervjupersoner som passar in och kan besvara de 

frågor jag avser att undersöka. 
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 Jag avgränsade urvalet till för detta hemlösa, eller som var på väg att lämna hemlösheten, och 

som var aktiva eller engagerade i hemlöshetsföreningen i Helsingborg. Föreningen har varit aktiv 

under några år och har ett stadigt flöde med individer som är hemlösa, på väg ur hemlöshet eller 

varit hemlösa tidigare under livet. Denna typ av grupp svarar väl mot studiens målinriktade 

urval. Jag har medvetet undvikit att kontakta personer som befann sig i en akut hem-

löshetssituation eftersom risken att omedvetet tillfoga skada är större bland dem som lever i en 

sådan utsatthet. Studien är därför avgränsad till individer på väg ur hemlöshet eller individer som 

varit hemlösa. 

Jag kontaktade personen som är en av de drivande av kamratföreningen och som själv har haft 

erfarenhet av hemlöshet. Hen introducerade i föreningen och gav mig tillgång till fältet som 

kamratföreningen utgör.  

För att jag skulle komma i kontakt med ytterligare intervjupersoner använde jag mig av en 

modifierad form av snöbollsurval (Bryman 2011, s. 434). Denna urvalsmetod innebär att en 

intervjuperson – i mitt fall – kan ge tips om ytterligare en person som eventuellt kan vara 

intresserad av att låta sig intervjuas och som uppfyller urvalskriterierna. Viktigt att betona är 

dock att jag inte använde mig av ett renodlat snöbollsurval där den ena personen ledde mig till 

nästa och så vidare, utan jag lät min kontakt på kamratföreningen introducera mig för personerna 

som var aktiva i föreningen. Därigenom var hen behjälplig när det gällde alla intervjuer som jag 

genomförde.   

Det slutgiltiga urvalet består av fem intervjupersoner i åldern 42–64 år av vilka tre är män. 

Samtliga är hemmahörande i Helsingborg med omnejd. De fick ta del av ett informationsbrev (se 

bilaga 2) – innan intervjuerna genomfördes – där förutsättningarna för deltagandet i intervjun 

anges. Det finns en snedfördelning vad gäller intervjupersonernas ålder, eftersom jag inte fick 

möjlighet att intervjua någon person under 40 år, vilket kan bero på att majoriteten av 

Helsingborgs hemlösa befinner sig i åldersspannet 49–58 år (Socialförvaltningen Helsingborg 

2018, s. 39).   
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5.4 Intervjuernas genomförande 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015, s. 44) påpekar att det är viktigt att förberedda sig väl inför 

intervjuerna. Även om man avser att göra ostrukturerade intervjuer är det lätt att tappa bort sig 

om man inte har någon form av intervjuguide som påminner om vad man har planerat att ta upp 

under intervjun. Inför intervjuerna hade jag läst in mig i mängder av litteratur om olika aspekter 

på hemlöshet för att kunna ”hänga med” i samtalen och ställa relevanta följdfrågor. Jag valde att 

hålla mina intervjuer ostrukturerade kring tre teman, men hade såsom påpekas ovan en notering i 

min intervjuguide (se bilaga 1) om vad jag planerat ta upp ifall jag tappade bort mig under 

samtalets gång. 

Mina intervjuer löpte på smidigt och jag råkade inte ut för några missöden eller andra svårighe-

ter. Alla intervjuerna genomfördes i ett mindre rum i hemlöshetsföreningens lokal i Helsingborg. 

Intervjuerna började med att jag påminde om studien och hade en genomgång av informations-

brevet. Jag spelade in intervjuerna på diktafon efter samtycke från intervjupersonerna. Inspel-

ningarnas längd varierade mellan 35 minuter och 52 minuter.  

5.5 Bearbetning av insamlad empiri och analysmetod 

Transkriberingarna var väldigt tidskrävande, men gav en chans att bekanta sig med materialet på 

ett tidigt stadium. Totalt består utskrifterna av 54 A4-sidor. Vid analysen av empirin har jag 

använt mig av en kvalitativ tematisk innehållsanalys, vilket är ett vanligt sätt att analysera 

kvalitativt material. Tematisk innehållsanalys innebär att man söker efter teman i materialet. 

Analysen av materialet har skett i tre steg: sortering, reducering och argumentering (Rennstam & 

Wästerfors 2015, s. 220).  

Sorteringen handlar om att få kontroll över materialet och råda bot på kaoset. Till en början är 

materialet stort och spretigt, men efterhand sorteras det och bildar relevans för vad man vill säga 

med sin analys. Konkret innebar detta att jag efter att ha lyssnat igenom materialet och sedan läst 

utskrifterna flera gånger, så sorterades det i huvud- och underteman som jag identifierade vid 

mina genomläsningar; se nedan (Bryman 2011, s. 528). Vid första genomläsningen tillämpade 

jag rad-för-rad-kodning och skrev ned mina kommentarer i sidmarginalen (Rennstam & 

Wästerfors, s. 224). Reduceringen handlar om en medvetenhet om att det är omöjligt att få med 

allt, oavsett hur intressant det än. Syftet och forskningsfrågorna har därför varit styrande för att 
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avgöra vad som är relevant för studien. Reduceringen har skett fortlöpande under skrivandets 

gång. Argumenteringen har för min del handlat om att under forskningsprocessens olika delar 

motivera mina ställningstaganden.   

Jag har sorterat och reducerat mitt material efter följande kategorier: 

- Vägen in i hemlöshet 

- Inställning till insatser som man mottagit 

- Motverkande insatser som man har saknat 

Bryman (2011, s. 340) beskriver att kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ på flera olika 

sätt, men det mest uppenbara är inriktningen på ord istället för siffror. En annan skillnad som 

Bryman framhåller är den induktiva synen på förhållandet mellan teori och praktik. En induktiv 

syn på detta förhållande innebär att ”teorin genereras på grundval av de praktiska forsknings-

resultaten” (ibid.). Ansatsen i min uppsats är induktiv, men den har inte fullföljts hela vägen då 

den har kompletterats med etablerade teorier. 

5.6 Studiens tillförlitlighet 

För att uppskatta kvalitén i en studie beskriver Bryman (2011, s. 351) att begreppen reliabilitet 

och validitet är två viktiga kriterier, men många forskare ifrågasätter deras relevans vid 

kvalitativt inriktade studier. Metodforskarna Guba och Lincoln menar att det är nödvändigt att 

använda en mer ändamålsenlig metodik för att bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning. I mitten 

av 1980-talet introducerade detta forskarpar ett övergripande ”paraplybegrepp” - tillförlitlighet. 

Detta består i sin tur av fyra underkategorier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera (ibid., 352 f.). Nedan berör jag närmare hur jag har tillämpat 

dessa kategorier på min egen studie. 

Trovärdighet: Det sätt jag presenterar den sociala verkligheten måste vara trovärdig för den som 

tar del av studien (Bryman 2011, s. 354). Av det skälet har som framgått tidigare alla intervjuer 

spelats in och transkriberats i sin helhet. Jag har även infogat intervjuguiden och informations-

brevet som bilagor i uppsatsen för att läsaren ska kunna ta del av samma information som 

intervjupersonerna. Jag har även varit noggrann med urvalet av intervjupersoner så att de 

uppfyller kriterierna för att delta i studien.  
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Överförbarhet: Guba och Lincoln menar att en ”fyllig redogörelse eller en tät beskrivning förser 

andra människor med något som de kallar en databas med vars hjälp de kan bedöma hur pass 

överförbara resultaten är till en annan miljö” (Bryman 2011, s. 355). Genom att jag återger citat 

från intervjupersonernas livsberättelser kan läsaren själv tolka och avgöra hur pass överförbara 

resultaten är till en annan miljö. Även om resultaten i studien inte är statistiskt generaliserbara 

framhåller Kvale och Brinkmann (2014, s. 314) att resultat från en kvalitativ undersökning kan 

vara analytiskt generaliserbar, då resultaten kan appliceras även i andra miljöer. Intervjuperso-

nernas berättelser om vägen in i hemlöshet är visserligen inte samstämmiga, men de är samtidigt 

inte unika. Den tidigare refererade studien om hemlösas erfarenheter i Göteborg (Sahlin 2000) 

visar att hemlösas erfarenheter har stora likheter med hemlösa i en annan kontext, oavsett tid och 

rum.  

Pålitlighet: Pålitlighet innebär att forskaren ska vara transparent när det gäller planering och 

genomförandet av forskningsprocessen (Bryman 2011, s. 355). De olika stegen i denna process 

är väl dokumenterade och beskrivna i uppsatsen.  

Möjlighet att styrka och konfirmera: Forskarens egna värderingar eller förutfattade meningar ska 

inte genomsyra en studie, de ska inte heller påverka utförandet eller slutsatserna av studien 

(Bryman 2011, s. 355). Viktigt att understryka är att jag inte är ett ”oskrivet blad” (tabula rasa) 

gentemot mitt forskningsämne. Under min utbildning har jag mött individer med 

hemlöshetserfarenhet både på socialhögskolan och under den verksamhetsförlagda utbildningen 

som har väckt ett intresse och ett engagemang hos mig angående den situation och utsatthet som 

de lever i. För att säkerställa i så stor mån som möjligt att inte mina egna värderingar eller 

förutfattade meningar genomsyrar eller färgar studien har jag reflekterat kring mina normativa 

ståndpunkter och haft dem i åtanke under hela arbetsprocessen med min studie. Under 

intervjuerna var jag uppmärksam på att inte uttrycka några ståndpunkter eller åsikter, samt att 

inte ställa några ledande frågor för på så viss kunna minska riskerna att påverka 

intervjupersonerna i en viss riktning. Jag är även medveten om att mina intervjupersoners 

livsberättelser är deras subjektiva redogörelser där jag bara får höra en parts sida av berättelsen, 

vilket medför att det kan finnas alternativa utsagor till händelseförloppen. Jag har tidigare under 

utbildningen skrivit ett arbete om hemlöshet som jag beskriver i avsnittet förförståelse (se vidare 

avsnitt 5.8).  
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5.7 Forskningsetiska överväganden 

Bryman (2011, s. 129) nämner några etiska förhållningssätt såsom universalism som innebär att 

forskaren inte får bryta mot en regel, och situationsbetingad etik som innebär att frågan om att 

informera forskningspersoner får avgöras från fall till fall. I min undersökning utgår jag själv 

från en universalistisk ståndpunkt, det vill säga att jag kommer vara så transparent och ärlig som 

möjligt och inte bryta mot etiska koder. Min undersökning riktar sig mot vuxna människor med 

erfarenheter av hemlöshet. Gruppen hemlösa som sådan är en utsatt och ofta stigmatiserad grupp 

och därför är ett medvetet etiskt förhållningssätt än mer viktigt i ett fall som detta.  

Jag utgår från Vetenskapsrådets (2002, s. 6) fyra forskningsetiska principer som tillämpats på 

följande vis under mitt arbete med uppsatsen: 

Informationskravet innebär att forskaren informerar berörda forskningspersoner om undersök-

ningens syfte. Personen i fråga ska informeras om att deltagandet är frivilligt och att hen har rätt 

att hoppa av när helst hen önskar. Moment som ingår i undersökningen ska också förklaras. Jag 

säkerställde detta krav genom att mitt informationsbrev (bilaga 2) kortfattat berörde dessa 

aspekter och att jag muntligt redogjorde för detta innan intervjun startade. I informationsbrevet 

fanns även kontaktuppgifter så att intervjupersonen kunde kontakta mig både före och efter det 

att intervjun genomförts.   

Samtyckeskravet berör deltagarnas frivillighet och rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Jag gav skriftlig information om detta i informationsbrevet och muntligt innan intervjuerna 

startade. Deltagarna har därmed gett sitt informerade samtycke till att låta sig intervjuas. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om personerna som ingår i undersökningen ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan komma åt dem. Jag har förvarat inspelningar och utskrifter av intervjuer på ett 

sådant sätt så att ingen obehörig har haft tillgång till dem. De enda som tagit del av utskrifterna 

från inspelningarna är jag och min handledare. I de utskrifter som min handledare tagit del av är 

namnen fiktiva. I min uppsats har intervjupersonernas namn avidentifierats och getts fiktiva 

namn, även om det inte är någon garanti för att utomstående ska kunna identifiera en viss person. 

Vissa av dessa respondenter har även offentligt berättat delar av sin livshistoria. Efter att min 
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uppsats blivit godkänd av LU:s examinator kommer både ljudfiler och intervjuutskrifter att 

förstöras vilket även intervjupersonerna blivit informerade om via informationsbrevet. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får användas 

för forskningsändamålet. Nyttjandekravet följs på så vis att materialet endast kommer användas i 

denna uppsats. 

Bryman (2011, s. 129) menar att det är ofrånkomligt att nästan alla undersökningar innehåller 

något som kan var etiskt tvivelaktigt, men då jag har vinnlagt mig om att följa Vetenskapsrådets 

(2002) krav anser jag trots allt att de olika delarna av forskningsprocessen är etiskt försvarbara. 

5.8 Förförståelse 

Bryman (2011, s. 373) framhåller att få samhällsforskare kan beteckna sig som helt och hållet 

opartiska och objektiva betraktare av sociala fenomen. Detta beror på att vi inte kan vara ett helt 

”oskrivet blad” (tabula rasa), utan våra ställningstaganden kan ha färgats av diverse medier, 

politiker, lärosäten osv. Därför är det viktigt att forskaren försäkrar sig om att det inte förekom-

mer någon medveten skevhet som kan påverka undersökningen på olika sätt (ibid.). 

Mina förkunskaper om hemlöshetsområdet är relativt begränsade, eftersom jag inte har några 

egna erfarenheter av hemlöshet eller känner någon i min närhet som har det. Jag är inte enga-

gerad i några föreningar som är involverade i frågan. De gånger jag har kommit i kontakt med 

hemlöshet har varit under socionomutbildningen, exempelvis under min verksamhetsförlagda 

utbildning. Jag har varit i kontakt med den aktuella hemlöshetsföreningen vid ett tidigare tillfälle 

när jag skrev en kortare uppsats om kvinnor i hemlöshet. Dessa kontakter har dock varit av det 

kortare slaget. Ovan beskrivs det att det nästan är omöjligt att vara opartisk och inta en helt 

objektiv hållning till frågan man undersöker och det är givetvis en utmaning för mig också, men 

som jag beskriver i avsnitt 5.6 under möjlighet att styrka och konfirmera så är jag medveten om 

mina värderingar och arbetar för att de i så liten utsträckning som möjligt ska färga eller påverka 

studien i någon felaktig riktning. En aspekt som jag personligen har svårt att förstå är att 

kommunerna inte lever upp till sitt ansvar gällande det yttersta ansvaret för sina medborgare. 

Med det menar jag att alla människor bör tillförsäkras ett tryggt och drägligt ställe att spendera 

sina nätter och inte behöva sova under bar himmel.   
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel analyserar jag studiens resultat vilket görs utifrån intervjupersonernas 

livsberättelser för att ge analysen både djup och trovärdighet. De fem intervjupersonerna 

presenteras var för sig med fiktiva namn. Eftersom intervjupersonerna kommer från Helsingborg 

kretsar mycket av livsberättelserna kring institutioner i staden. Institutioner som nämns frekvent 

är: Carnot som är ett stödboende där man både kan bo och få hjälp med missbruk, Fenix som är 

ett härbärge med en del fasta platser och ett fåtal akutplatser, Hemlösas hus som är en ideell 

förening och vilken tidigare hade sovplatser för akut hemlösa, men som numera är stängt under 

nattetid. AMF är en förkortning för Arbetsmarknadsförvaltningen som ansvarar för ekonomiskt 

bistånd. 

6.1 Anna 

Vid intervjutillfället är Anna 43 år. Anna berättar att hon började ta droger när hon var 21 år 

gammal. Hon blev lurad på en fest och efter den gången blev hon fast, i sin kärlek till amfetamin 

som hon själv uttrycker det. Denna kärlekshistoria tar henne till gatan och in i hemlöshet. Anna 

var hemlös i nästan sju år. 

6.1.1 Vägen in i hemlöshet 

Annas första kontakt med amfetamin beskriver hon följande: 

Jag blev förälskad, bara sådär smack! Det tog bort alla mina föreställningar om vad missbruk var 

för något. Alltså jag hade teorin att en missbrukare var en smutsig människa med nål i armen på 

Helsingörs toaletter typ. Men jag hanterade det fint. Jag helg och party knarkade i två år ungefär 

sen blev det bara i ett sträck. Jag tog både fredag, lördag och kanske söndag. Äh det spelar väl 

ingen roll om jag tar en dag då också liksom, och kanske lite i veckan för annars orkar jag inte 

städa och sådär. 

Anna fortsatte med droger för att hon, enligt vad hon själv säger, mådde bra av det och behövde 

det allt mer för att orka med vardagsbestyren. Hon beskriver att hon blev med drogernas hjälp en 

jättetrevlig person som alla runt omkring henne ville umgås med. Därmed försvann alla hennes 

farhågor kring droger eftersom hon mådde så bra av det. Anna blev mamma till en dotter redan 
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vid 16 års ålder som följde med henne på hela resan. När Anna var i tidig 30-årsåldern blev hon 

hemlös tillsammans med sin dotter. Om detta berättar hon följande: 

Jag hade ensam vårdnad om min dotter och hon var med mig under hela missbruksperioden och 

in i hemlösheten. Jag blev av med min lägenhet på grund av obetalda hyror, för man tar sig inte i 

kragen och betalar hyran utan använder pengarna till annat. Jag spårade sakta ur, sakta men 

säkert. När det väl har börjat är det en snöbollseffekt, då går det med en förfärlig fart. Jag hade en 

jättesnäll mormor som backade upp mig och jag bodde där ett bra tag sen fick också hon säga 

stopp. Jag var fenomenal på att ljuga, det var alltid någon annans fel så det tog ett tag, men till sist 

hade vi nött ut alla vänner och släktingar, och jag menar de tröttnar till sist på att man är som en 

igel.  

När Anna fick frågan om hon spridde ut övernattningarna så svarade hon att det gjorde hon inte 

eftersom hennes dotter var med, så det bästa var att stanna så länge som möjligt på samma ställe 

för att dottern skulle veta var hon skulle gå efter skolan. En aspekt som för Annas del är relevant 

för uppkomsten av hennes hemlöshet är hennes aktiva missbruk som kan ses som en individuell 

orsak till hemlöshet (Socialstyrelsen 2012, s.23). När jag frågar Anna om hon använde droger 

under hela perioden svarar hon följande: 

Ja jag började direkt när min dotter gått till skolan. Alltid amfetamin för jag är ingen mixare. Jag 

har provat olika grejor, men det är amfetamin som varit min stora kärlek. Sen kommer vi till 

ödesdagen då jag faktiskt blir utslängd av min egen mamma med mitt barn mitt i vintern. Där stod 

jag med hund, barn utan pengar och ingenstans att ta vägen. Vi hade nött ut alla så vi bröt oss in i 

en kolonistuga och sov där över natten sen skickade jag iväg min dotter till stödfamiljen medans 

jag sov i olika garage, förråd och källare. Det tog sex år sen stod jag på gatan. Folk hade väl lite 

extra tålamod eftersom jag hade barn med mig. 

Bourdieus begrepp socialt kapital är en individs tillgångar via släktrelationer, vänner och familj 

som individen kan dra nytta av (Broady 2008, s. 177). Anna berättar att hon nött ut sin mamma, 

mormor, släkt och vänner innan hon hamnade på gatan. Annas tillgångar var ganska stort 

eftersom det tog sex år innan hon stod ensam utan någon hjälp. Shinn et al. (1991) påpekar i sin 

studie att ett stort socialt nätverk kan göra att det tar längre tid innan individen i ett sista stadium 

tvingas leva och bo ”på gatan”. Anna använde även sin dotter som ett socialt kapital i och med 

att släkten och vännerna visade extra stort tålamod med tanke på hennes barn. 
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6.1.2 Inställning och upplevelser av insatser från samhället 

Anna berättar att hon hade bostadsbidrag när hon bodde i sin lägenhet från allra första början och 

hade även försörjningsstöd till och från, men bostadsbidraget upphörde när hon blev hemlös. Då 

Anna var aktuell hos myndigheterna genom bidragen ställde jag frågan om myndigheterna 

kontaktade henne och försökte erbjuda någon hjälp. 

Nej, jag var nog bara ett sådant hopplöst fall. Jag hade ingen kontakt på socialförvaltningen, det 

sociala och ekonomi är ju olika förvaltningar. AMF visste att jag blivit vräkt, men nej ingen 

gjorde något. Nej, jag vet inte om vi ramlade mellan stolarna eller vad vi gjort för jag var ganska 

bra på att bluffa. Jag erkände aldrig att jag hade narkotika i mitt liv, det var först de sista åren som 

jag var öppen med det. Så det var många år som de var ovetande om det. Jag var nog bara strulig i 

deras ögon. Jag fick hjälp i form av försörjningsstöd till och från, men eftersom de byter 

handläggare som många andra byter skjortor så hamnade jag mellan stolarna och lyckades snirkla 

mig undan. Jag menar jag hann ju med typ fem handläggare utan att träffa någon utav dom. 

Annas berättelse visar på uppenbara brister när det gällde kommunens yttersta ansvar enligt SoL 

2:1. Kommunen var medveten om att Anna blivit vräkt och att hon även var ensam 

vårdnadshavare till sin dotter, men valde att inte kontrollera eller följa upp hennes öde under 

nästan sju år. Som Anna uttrycker det så ”ramlade hon mellan stolarna”. Jag frågade Anna om 

hon sov på något härbärge under sista året när hon levde på gatan: 

Nej jag sov hellre i källare och förråd. Det finns ju Kronan för samsjuklighet, men det är ett fast 

boende. Sen finns också Fenix där det finns biståndslösa platser, men bara fyra stycken. Det är 

först till kvarn som gäller, fy fan att stå där i dörren och välja. De som inte kan bo någon annan-

stans hamnar antingen i bostad först eller på Fenix. Det är himmel eller helvete! Jag vill inte ens 

kalla det en bostad. 

I Annas vittnesmål om olika kategoriboenden i Helsingborg går det att dra vissa paralleller till 

hur intervjupersonerna svarade i Sahlins (2000, s. 58) undersökning med att man inte bör ”knö” 

ihop folk för det blir bara att man super tillsammans och elände. Anna vittnar om samma elände 

då hon beskriver Fenix som ”ett helvete”. När jag frågar hur Anna kom ur hemlösheten svarar 

hon följande: 

Förändringen kom inifrån för du ska veta att en knarkare är en trotsig jävel. Hade någon sagt till 

mig att jag skulle sluta knarka kunde du gett dig tusan på att jag knarkat mer. Jag hade aldrig fixat 
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en sån boendetrappa eftersom jag är så trotsig så hade jag trillat tillbaka till steg ett. Just det här 

med kontroller, hela tiden kontroller. Att någon kräver mig på urinprov varje gång jag går genom 

dörren för att lägga mig. Det är en sån kränkning att det är helt vansinnigt. Nej, usch man 

behandlas inte som en människa. Jag kom ur tack vare min underbara handläggare som var ledare 

för det här Bostad först-projektet. Jag lyckades till slut få rätt handläggare. Man är fysiskt och 

psykiskt trasig och jag har haft en jävla tur de sista åren och träffat rätt människor vid rätt 

tidpunkt och det är för jäkligt att det ska handla om det. 

Anna betonar vikten av att få ”rätt handläggare” på socialkontoret vilket även Kristiansen (2000, 

s. 138) visar i sin avhandling vars intervjupersoner framhåller detsamma för att kunna få adekvat 

hjälp. Anna påpekar också att boendetrappornas kontroll och bestraffningssystem skulle hon 

aldrig ha klarat av, likt Sahlins (2000, s. 43) intervjupersoner i Göteborg också beskrev genom 

att boendetrappan var en fruktlös väg till egen bostad. Anna ger här uttryck för att hon inte skulle 

kunnat klara av den disciplinära makten som finns i boendetrappans system (Foucault 2017, s. 

235). Strax innan Anna skulle fylla 40 år fick hon en lägenhet via Bostad först-projektet, dvs. 

efter sju år i hemlöshet, vilket hon kommenterar på följande vis:  

Här var det ingen som sa till mig vad jag skulle göra och min boendestödjare trodde verkligen på 

mig, även när jag själv inte gjorde det. Jag var aktiv missbrukare under första året i bostad först, 

men hon tvingade ingenting på mig utan hon gav mig ett vuxenansvar som jag fick växa i. Jag 

blir helt tårögd när jag tänker på det, men folk måste lära sig släppa kontrollen för vi lever i ett 

samhälle där man ska förtjäna allt. Du ska städa rummet för veckopeng och du ska sluta knarka 

för att få lägenhet. Det är svårt att leva upp till de kraven när man inte är trygg, det ända man blir 

är bra på att bluffa systemet. 

För Annas del var det avgörande att hon själv fick vara delaktig och själv få bestämma över sitt 

liv, vilket var en förutsättning för att Bostad först fungerade väldigt bra för henne. Pleace (2018, 

s. 17) framhåller att detta koncept vänder upp och ner på boendetrappan, då bostaden kommer 

först och eventuell behandlings därefter. Detta gjorde att hon växte i sitt vuxenansvar och efter 

ett år i BF också kunde ta sig ur missbruket. Anna beskriver Bostad först i positiva ordalag, men 

hon stötte på problem i kontakten med hälso- och sjukvården då hon sökte hjälp för sin trötthet 

efter att ha slutat med drogerna: 

Doktorn tyckte oj är du trött, men här får du några Concerta (antidepressivt) och då hade jag fortfarande 

inte fått någon utredning. Concerta höll mig flytande i åtta månader ungefär utan utredning. Men efter 
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dessa månader kom dom på att, nämen hon har inga bekymmer och plockade bort medicinen utan 

utredning eller undersökning, bara bort. Jag hade mycket väl kunnat trilla tillbaka när dom plockade 

medicinen, men eftersom jag är en tjurskallig jäkel tänkte jag att dom ska inte få mig att börja knarka 

igen. Nu har det gått flera år och jag knarkar fortfarande inte. 

Anna fick utskrivet läkemedel, men ingen brydde sig om – enligt hennes egen utsaga – vad hon 

hade för diagnos och ingen brydde heller sig om att följa upp tillståndet. Bourdieus kulturella 

kapital handlar om att individer placerar sig högre i hierarkin om individen har värden som t.ex. 

titlar eller ett belevat språkbruk (Broady 1991, s 173). Det nonchalanta sätt som Anna behand-

lades på kan vara ett utslag av hur omgivningens ser på henne som en hemlös kvinna med miss-

bruksproblem, vilket kan påverkas av hennes kulturella kapital. Synen på t.ex. en hemlös 

missbrukande kvinna kan alltså skilja sig åt, eftersom den i slutändan formas av hennes 

kapitaltillgångar. 

 

6.1.3 Motverkande insatser från samhället som intervjupersonen saknade 

På frågan vad Anna har saknat för insatser under åren i aktiv hemlöshet poängterar hon i första 

hand vikten av en egen bostad:  

Mer Bostad först till 110 procent. Jag säger inte att olika gruppboende inte behövs, för det gör 

dom. Där finns människor som inte klarar att bo ensamt i bostad först för de är för 

institutionsskadade. Jag saknar också ett boende för kroniker. Jag tycker inte om ordet, men för 

de som supit eller knarkat så många år att det blivit en livsstil för dom. Gudskelov finns Bostad 

först, men det är många städer som inte har det ännu, men ett hem är återhämtning och trygghet 

och ett tillfälle att ta ansvar. Skyddsnätet i samhället har jädrigt stora maskor det behövs tightas 

upp. Och det finns liksom ingen samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård eller AMF. 

Det är sånt revirpink överallt, sinnessjukt. 

Bostad först har uppenbarligen fungerat väldigt bra för Anna och utvärderingarna från Helsing-

borg och Göteborg visar på ett väldigt positivt utfall med en hög kvarboendeandel efter t.ex. tolv 

månader (Uhnoo 2016, s. 6; Knutagård & Kristiansen 2018, s 10). Det finns med andra ord 

belägg för Annas positiva inställning till Bostad först. Anna påtalar också att samverkan mellan 

myndigheter måste fungera bättre vilket är förståeligt med tanke på alla de gånger hon säger sig 

ha ”trillat mellan stolarna”. 
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6.2 Boris 

Vid intervjutillfället är Boris 64 år. Boris berättar att han är pensionerad men har tidigare arbetat 

som sjöman mellan 1970 och 2015. I början 2015 flaggade fartyget om till finländsk flagg och 

han fick erbjudande om vikariat i Travemünde i stället, men vikariaten var osäkra: vissa månader 

flöt det in bra med pengar, andra månader nästan ingenting alls. Före 2015 hade han levt ett helt 

och bra liv och alltid klarat sig själv. Sedan hamnade han i hemlöshet under två års tid.  

6.2.1 Vägen in i hemlöshet 

Boris väg in i hemlösheten beskriver han som följande: 

Ja, då hände följande att det började bli ont om pengar och jag tog liksom inte tag i det där med 

A-kassor och sånt. Helst plötsligt hade jag inga pengar. Va fan ska jag göra liksom? Och jag 

berättade inte heller detta för någon. I början kom jag back tre månader med hyran och detta var 

en sådan köpelägenhet. Jag hamnade sen duktigt back och fick då besked från Riksbyggen att jag 

skulle vräkas. Jag fick hjälp av min pappa och syster, men det hade gått för långt så kronofogden 

kom upp och sa att jag skulle dra där ifrån. Där var nån med från socialen som sa att de hade 

jobbat för att jag inte skulle hamna på gatan, men jag hamnade ändå på gatan. 

Boris problem börjar med att han blir av med sitt arbete och vikariatet i Travemünde ger inte 

tillräckligt med pengar för att betala räkningarna. Orsaken till hemlösheten för Boris del är 

strukturella genom att han miste sin anställning på arbetsmarknaden och kunde därmed inte 

behålla sitt fäste på bostadsmarknaden (Socialstyrelsen 2011, s. 23). På min fråga vad han sedan 

gjorde berättar han följande: 

Jag blev utslängd. Jag frågade tjejen från socialen var jag skulle ta vägen, men de sa bara att du 

får väl gå ner till hemlösas hus. De sa inte ens att Fenix fanns utan det fick jag luska ut själv. 

Fenix är verkligen sista skyddsnätet. Och jag gick rakt ner där för att slippa att sova ute. Eller 

först gick jag till Hemlösas hus, men de sa att här kan du inte sova utan du får gå till Fenix. Då 

ville först inte Fenix ha mig för jag hade inga missbruksproblem, men de kunde inte kasta ut mig. 

Dom försöker krångla så att man inte ska stanna, men jag hade ingenstans att ta vägen utan var 

tvungen att få en plats där. Alla mina grejor hamnade i en container i Malmö och skulle hämtas ut 

inom två månader annars kastades det. Jag hade inga pengar så allt kastades. Det som tyngde mig 

mest var fotoalbumen från barndomen och sånt. Jag hade bara kläderna jag gick i kvar. För att få 
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mat så gick jag till ett dagis om kvällarna och gick igenom deras sopor och åt det dom hade 

kastat. 

Boris blev vräkt och utkastad på gatan utan att socialtjänsten hade något förslag på var Boris 

skulle ta vägen, vilket tyder på brister i kommunens yttersta ansvar enligt SoL 2:1. Boris berät-

telse om hans svårigheter att få plats på akutboendet Fenix då han saknade ett missbruk visar att 

han inte svarade upp mot socialarbetarnas föreställningar om en hemlös klient – och enligt det 

synsättet var han inte en ”värdig” hemlös för att få tillgång till erforderligt stöd. Boris berättar att 

han är arg på sig själv för att han inte hade bett om hjälp tidigare, tagit kontakt med A-kassan och 

ansökt om olika ersättningar som han skulle vara berättigad till efter ett långt arbetsliv. Samtidigt 

är han besviken på samhället som sätter honom ”på gatan” efter 40 års arbete enbart av det skälet 

att han inte hade ett aktivt missbruk.  

6.2.2 Inställning och upplevelser av insatser från samhället 

Boris kontakter med myndighetssfären är således av sent datum. En första kontakt är med Kro-

nofogdemyndigheten då han blir vräkt från sin bostad, vilket – för att tala med Foucault – är ett 

tydligt exempel på samhällets repressiva makt (baserad på gällande lagar) till skillnad från dess 

produktiva makt. Den första kontakten med socialtjänsten är när Boris anländer till Fenix i för-

hoppningen om att där kunna få akut hjälp på grund av hemlöshetssituationen. Boris berättar 

följande om sitt första möte med denna enhet: 

Först fick jag köa för att få en plats om natten där, men sen pratade jag med ett par fältassistenter 

som sa att de skulle försöka hjälpa mig att få en plats. Då hamnade jag på Fenix och fick en fast 

plats. Det är ett jävla ställe faktiskt, värsta stället av dom alla. Hela tiden koll på en. På Fenix 

delar man rum, toaletter och duschar fy fanken. Jag fick aldrig vara i fred där och rätt som det var 

kom tablettgubbarna och skulle stjäla av en. Jag delade rum med en jädra tjomme från Åstorp, vet 

du vad han gjorde? Han skrev av numret på mitt bankkort och spelade sen bort 10 000 kronor på 

nätcasino. Mitt i allt elände så gjorde han det värre. Jag fick inga pengar från socialen utan jag var 

tvungen att ta ut förtidspension. Då var jag 62 år och när dom såg det med pension då skulle dom 

ha betalt på Fenix. Det kostade 3 000 kronor i månaden att bo där. 

Boris menar att han hamnade ”mellan stolarna” eftersom hans problematik av socialtjänsten en-

bart sågs som ”bostadslöshet”, då han i övrigt ansågs sakna sociala problem.  
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När det blir platser lediga på andra ställen kan en hemlös klient avancera i boendetrappan, förut-

satt att han har ”skött” sig, och i stället för Fenix bli placerad på en annan enhet med eget rum 

och toalett. För Boris del uppstod den möjligheten när han uppmanades att flytta över till Carnot. 

Boris beskriver detta som en vändpunkt: 

Jo, dom sa att jag skulle flytta till Carnot. Man mår så jävla dåligt på dom här ställena ska du 

veta. Där på Carnot fick jag en blodpropp i lungan som jag inte återhämtat mig än från. Men på 

Carnot fick jag i alla fall ett eget rum som jag bodde i ungefär ett år. På Fenix sa dom att jag inte 

var lämplig att bo i egen lägenhet trots att jag klarat mig själv 40 år innan, men på Carnot fick jag 

efter ett tag äntligen en socialassistent som tog tag i allt. Hon skickade mig till en sån psykdoktor 

som sa att jag inte var sjuk, men att jag kanske inte hade de bästa värdena heller. Sen hade hon 

kontaktat kronofogden som berättat att dom skulle sälja min lägenhet. Lägenheten blev såld och 

jag hade mycket skulder här och där och till banken, men jag kunde betala allt och ändå ha lite 

kvar. 

Boris talar varmt om sin socialsekreterare som trodde på honom från första början och hjälpte 

honom att ta tag i hans problem. Att få ”rätt” handläggare är en viktig förutsättning för att en 

klient ska komma ur hemlöshet (Kristiansen 2000, s. 138). Boris berättar att han blev hunsad och 

tillsagd vad han skulle göra medan han var på Fenix. Han skulle exempelvis hålla tider och inte 

ha folk på rummet och så vidare. Ganska tidigt bestämde han sig för att hålla en låg profil och 

göra som han blev tillsagd. Boris menar på att det var många orättvisa saker som inträffade på 

Fenix, men det gick bättre när han gjorde som han blev tillsagd. Personalens attityd och Boris 

agerande kan ses som ett utslag av vad Foucault benämner disciplinerande makt med dess 

normerande och uppfostrande karaktär (Foucault 2017, s. 229). På frågan vad som hände sen så 

fortsätter Boris: 

När psyket var bra och skulderna betalda så la min socialassistent in en bostadsremiss till Bostad 

först. Jag fick vänta ett tag. Sen kom dom och sa att det fanns en lägenhet till mig. Bostad först är 

fantastisk. Jag blir alldeles varm i magen när jag tänker på min egna lägenhet, det är så gott. Min 

assistent följde även med mig till Ikea och köpte säng, soffbord, soffa och sånt. Jag hade ju egna 

pengar efter lägenhetsförsäljningen så jag kunde inreda fint. Tidigare fick jag inte göra några 

snedsteg, men nu berättade min assistent att jag har samma förhållningsregler som alla andra och 

att jag kunde gå ut och fira om jag ville. Där har du min livshistoria. 



41 
 

Boris säger att cirkeln slöts när han fick en lägenhet via Bostad först. Han var då tillbaka i en 

egen lägenhet igen. I början av Boris hemlöshetskarriär fanns det inte någon som trodde på 

honom, trots han arbetat och bott själv i 40 år och inte hade några missbruksproblem. Samhällets 

föreställning om honom tycks länge ha varit ett hinder i vägen för att få adekvata hjälpinsatser, 

vilket enligt Feantsa kan som ett exempel på ett institutionellt problem hos socialtjänsten, 

eftersom dess utbud av insatser är inriktad mot en viss på förhand definierad klientkategori 

(Socialtjänsten 2012, s. 23).  

6.2.3 Motverkande insatser från samhället som intervjupersonen saknade 

Jag frågade Boris vilka insatser han saknade under sin tid som hemlös och han svarar följande: 

Jag skulle vilja haft stöd med ekonomin så jag inte hade blivit satt på gatan. Med facit i hand 

skulle jag aldrig gjort som jag gjorde. Jag skulle betalt hyran först innan jag tänkte på mat och 

sånt. Mat kan du alltid få på till exempel Hemlösas hus och kyrkan. Det var fel tänkt av mig. Två 

år av mitt liv är bortkastat, men så är det. Och det här samarbetet mellan myndigheter är inte bra. 

Man trillar mellan stolar och tiden bara rinner och ingen gör något. Viktigt att poängtera är att det 

blev problem för att jag inte hade något missbruk, tänk att det hade varit enklare om jag supit 

eller missbrukat. Och jag vill nämna Bostad först för det gör mig varm bara att tänka på det. 

Boris önskemål påminner mycket om Annas. Boris menar att samverkan mellan olika aktörer 

fungerar dåligt. Personer som Boris och Anna tycks inte få adekvat hjälp förrän de träffar, som 

de uttrycker det, ”rätt handläggare”, vilket innebär att kvaliteten på socialtjänstens insatser i hög 

utsträckning är individbaserat vilket framstår som stort ett problem på grund av 

oförutsägbarheten. 

6.3 Johannes 

Vid intervjutillfället är Johannes 42 år. Han har tidigare arbetat som CNC-operatör under några 

år samt och vissa andra kortare anställningar. Han har tidigare bott i hus tillsammans med sin 

flickvän och deras gemensamma dotter. Johannes har redan från tidig tonår haft ett aktivt 

missbruk som påverkat hans liv på olika sätt. Johannes var hemlös i fyra år. 
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6.3.1 Vägen in i hemlöshet 

Johannes berättar att hans missbruk började i 11 års åldern genom att han rökte hasch. Under 

skoltiden kunde han hålla missbruket i schack och han gick ut både grundskola- och gymnasium 

samt tog körkort. Under gymnasietiden förändrades Johannes missbruk och han började 

experimentera och utvecklade ett blandmissbruk. Efter gymnasiet arbetade Johannes dels med 

svarvar och dels på en kompis restaurang i Malmö. Om vägen in i hemlöshet berättar Johannes: 

Jag arbetade fram till 2008 i Malmö och sedan flyttade jag tillsammans med min tjej och dotter 

till en by utanför Helsingborg. Jag arbetade i byn med CNC-svarvar och levde ett ganska normalt 

liv bortsett från mitt missbruk. Redan på 1990-talet testade jag heroin och Subutex, men jag har 

alltid varit en periodare så det var lite av och på. Jag försökte hålla mig eftersom jag vet att när 

jag drar på och känner sugen kan jag ta tio piller om dagen och tappa kontrollen, men ibland blir 

det fel. Så här fortsatte det fram tills 2014 då jag och min flickvän delade på oss. Jag hade aldrig 

varit hemlös innan 2014. Några år innan hade jag fastnat i en maskin på arbetet och skadat mig på 

så jag var arbetslös eller jag hade en sysselsättning från kommunen och lärde ut Photoshop. 

Johannes har levt ett ganska normalt liv som han själv beskriver det. Han har haft sitt missbruk 

vid sidan om hela vägen, men lyckats balansera det så han ändå kunnat arbeta och skaffa familj. 

Johannes berättar att han haft en väldigt bra barndom då han fick nästan allt han ville ha. Hans 

berättelse visar att Johannes har ett starkt socialt kapital med bra relation till sina föräldrar, 

arbetskamrater, vänner och levde fram till 2014 med sin dåvarande familj. Sammantaget är detta 

ett viktigt skyddsnät för Johannes del (Broady 1991, s. 177). Orsaken för Johannes hemlöshet 

ligger på det individuella planet med sitt missbruk om till slut nöter ut hans relationer 

(Socialstyrelsen 2012, s. 23). Men ett skyddsnät har trots allt sina begränsningar i ett läge när 

problemen eskalerar på ett snabbt och okontrollerat sätt för Johannes: 

Jag tappade kontrollen över drogerna och började röka kokain sen tog jag heroin för att varva ner 

på kvällarna. Fy fan jag hatar heroin över allt annat, hade jag sett det idag hade jag slängt det 

genom fönstret. Men vi delade på oss jag och min flickvän och jag gick rakt ner på Hemlösas hus 

och fick sova där. Första natten stal de mycket av mina grejor jag hade med mig, men min före 

detta flickvän lät mig ha lite saker där och jag fick hälsa på när jag inte var påverkad. Jag kunde 

inte skaffa något nytt arbete eller boende då jag hade mycket skit efter mig sedan tidigare. Det är 

dyrt att missbruka och åren innan 2014 har jag varit på fem rättegångar och blivit dömd i fyra av 

dom, allt från bedrägeri och stöld till väpnat rån. När jag blev dömd för väpnat rån fick jag välja 
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på fängelse eller kontraktsvård. Jag valde givetvis vård, men det hjälpte inte och jag fortsatte med 

mitt missbruk efteråt. Ja, och sen efter Hemlösas hus gick jag till Fenix som satte mig i kontakt 

med socialen. 

Johannes väg till hemlöshet är lång och inbegriper flera kontakter med myndigheter genom 

rättsväsendet och behandlingsinsatser. Johannes berättar att till slut så tröttnade hans föräldrar 

och flickvän på missbruket. Till sist hamnade han på gatan. 

6.3.2 Inställning och upplevelser av insatser från samhället 

Johannes sökte sig till Fenix där han fick kontakt med socialtjänsten och om denna erfarenhet 

berättar han: 

Jag gick till Fenix det akuta härbärget och jag fick middag där och ibland fick jag sova också. 

Man blir utslängd klocka tio på morgonen och insläppt vid fyra igen om man har tur, för det är 

först till kvarn. Ibland fick jag sova ute, ibland hos familj och vänner och ibland på Fenix. Jag 

fick efter ett tag fast plats på Fenix och en sån där boendestödjare på socialen. Hon hjälpte mig att 

se efter vad det fanns för alternativ och hjälpte mig att göra upp en plan.  

Till skillnad från Boris vittnar inte Johannes om någon svårighet att få plats på Fenix, vilket kan 

bero på att Johannes uppfyllde kriteriet om att vara både hemlös och ha ett aktivt drogmissbruk. 

Efter att Johannes fått en fast plats på Fenix berättar han att han hade en stark vilja att ta tag i sitt 

liv och följa den plan som boendestödjaren hjälper honom att utforma. Johannes berättar vidare: 

På Fenix stannade jag i ungefär sex månader sedan fick jag en sån bostadssocial lägenhet, du vet 

en sån man ska visa upp att man inte stör grannar och sånt. När jag har bevisat mig så ska jag få 

en egen lägenhet, men jag är lite sån att jag vill kunna hålla mitt ord. Jag går på LARO och har 

möte var tredje månad och varje gång får jag uppgifter som jag ska ha gjort till nästa gång, men 

jag har en stark vilja att göra rätt. I Helsingborg måste man ta sitt ansvar. Gör man inte det så är 

det lätt att trilla mellan stolarna. Jag känner många killar som gjort det. Jag träffade en nu i morse 

som bott på Fenix, Kronan och Hemlösas hus och trillar tillbaka hela tiden. För oss människor, 

för alla människor måste man få lyckas ibland och komma framåt. Är man med så funkar 

systemet, men dom som inte gått i skola dom som inte riktigt förstår, får det väldigt tufft i denna 

staden. Dom sparkar på dig tills du är uppe igen.  

Johannes har inte fått Bostad först, utan han har gått och går fortfarande i boendetrappan vid 

Helsingborgs bostadssociala program. Genom boendetrappan utövar socialtjänsten sin discipli-
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nära makt över klienten – formella och informella regler ska hållas, annars hamnar hen på ett 

lägre ”trappsteg” med ett sämre boendealternativ, eller så kan hen förpassas till ett tillfälligt och 

osäkert logiboende på ett härbärge (som Fenix är ett exempel på). Även om boendetrappans 

koncept bygger på disciplinering och uppfostran av deltagarna (”att lära sig bo”, Sahlin 1996, s. 

252), så har boendetrappan också en repressiv funktion då en klient kan drabbas av en sanktion 

från socialtjänstens sida (ibid.). Johannes berättar att han måste bevisa att han inte stör grannar 

och att han kan uppföra sig – annars riskerar han att falla tillbaka i boendetrappan i likhet med 

vissa av hans vänner. Johannes uttalande om att ”dom sparkar på dig tills du är uppe igen” tolkar 

jag som att han syftar på systemets hårda regler och bestraffningar, vilket för övrigt påminner om 

vissa intervjupersoners utsagor i studien från millennieskiftets Göteborg (2000, s. 65). Även 

Johannes påpekar vikten av att få ”rätt handläggare” på socialtjänsten. ”Allting handlar om vem 

du får som handläggare”, säger han:   

Min handläggare lyssnar på vad jag har att säga och hjälper mig. Det har inte alltid varit så. Innan 

jag blev hemlös 2014 hade jag en del kontakter med socialen angående mitt missbruk, men hon 

jag fick då lyssnade inte på vad jag hade att säga och gjorde allt jag inte ville göra. Hon ljög 

också för mig om hjälp jag skulle få, men aldrig fick. Det här med att saker ibland tar för lång tid 

är jobbigt när man är missbrukare för en missbrukare vill ha allt igår senast. Sen på Fenix och 

Hemlösas hus, alltså alla knarkar där och för en periodare som vill sluta är det en ruskigt dålig 

miljö. Inte för att skylla på någon, men det var för lätt att få droger. 

Johannes personligen är relativt nöjd med insatserna som han fått, men säger sig lida med de 

kamrater som inte klarar av de tuffa krav som socialsekreterare och personal vid boendeenheter 

ställer på hemlösa och missbrukare.  

6.3.3 Motverkande insatser från samhället som intervjupersonen saknade 

På frågan om vilka möjliga insatser som han saknat under sin tid som hemlös berättar Johannes 

följande:   

Det är det akuta. Det behövs fler platser och allra helst nu när det bara finns Fenix kvar. Sedan 

finns det insatser för de starka, men de svaga blir åsidosatta tyvärr. Jag har sett killar utanför 

Fenix och Carnot sitta hela nätter och hoppas på att nån ska gå ut så de kan smita in. Jag har 

jobbat lite ideellt på Hemlösas hus för att hjälpa till och jag har tyvärr sett samma människor gå 

omkring. De följer planen som de gjort upp, men sen har allt rasat och de har fått börja om. Jag 
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anser mycket mer akuta insatser och inte straffa de som faller. Men man ska aldrig ge upp i livet, 

men det är lätt att göra det som hemlös och bara följa drogerna ner. 

Johannes efterlyser fler akuta platser, men också en sovplats där hemlösa kan känna sig trygga 

och inte behöva riskera att någon stjäl alla ens ägodelar.  

6.4 Elsa 

Vid intervjutillfället är Elsa 57 år. Hon är uppvuxen uppåt i Sverige och flyttade till Helsingborg 

i vuxen ålder. Elsa har haft olika arbeten, men enbart kortare anställningar. Elsa har haft flera 

hemlöshetsperioder som hon sammantaget tror uppgår till cirka tio år.  

6.4.1 Vägen in i hemlöshet 

Elsa berättar att hon hade det ganska bra i skolan. Hon berättar att hennes föräldrar arbetade 

mycket och på helgerna skulle de ut och festa. Det fanns alltid stor tillgång på alkohol i hemmet 

då hennes pappa arbetade på Systembolaget. Elsa och hennes bror började dricka tidigt och hon 

beskriver det som att hon alltid har druckit. På frågan om vägen in i hemlöshet berättar hon 

följande: 

Det började i 30-årsåldern då hade jag haft lite kortare anställningar och bott runt lite här och där. 

Jag var alkoholist redan då och ville få behandling, men jag hade precis fått sjukersättning vilket 

gjorde det svårt att komma in och få behandling. Jävla knepigt man trillade mellan stolarna hela 

1990-talet, speciellt när Moderaterna och Carl Bildt kom till makten [1991–1994, min anm.]. De 

gav alla förtidspension och sen frös dom ut en och man fick ingen hjälp. Då stack jag till England 

och tog inkomsten med mig. Jag fick jobb på en pub, vilket inte var så lyckat för en alkoholist. 

Men jag stannade ett par år och bodde på härbärgen. Sen runt millennieskiftet bestämde jag mig 

för att flytta hem igen, men jag kom bara till Danmark och blev hemlös där och tältade i en skog 

utanför Helsingör i fem år. Då drack jag bara öl, öl och öl. Också hade jag min sjukersättning.  

Elsa ville få hjälp under 1980-talet och början av 1990-talet, men fick ingen utan fick i stället 

sjukersättning när hon var i 30-årsåldern. Elsa berättar att det fanns flera svenskar i Helsingör 

som råkade ut för liknande bemötande, dvs. de fick pengar, men inga hjälpinsatser i övrigt. Jag 

frågar hur Elsa hamnade Helsingborg. Elsa: 

Det var på vintrarna vi var tvungna att åka till Helsingborg för att sova på härbärgen. I Danmark 

måste man ha papper och sjukförsäkringar för att få hjälp. Så vi spenderade somrarna i Danmark 
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och vintrarna i Sverige. Där var aldrig någon som uppmärksammade oss när vi kom till Sverige. 

Jag tror inte de mäktade med oss eftersom vi kom flera stycken så de lät oss vara turister över 

vintrarna. Men i alla fall vi trivdes rätt så bra med våra liv i skogen, men sen gick min bästa 

kompis bort i cancer som jag levt med i många år och då rasade korthuset och jag orkade inte 

längre. 

Elsas orsaker till hemlöshet låg dels på det individuella planet i och med hennes missbruk och 

dels på det institutionella eftersom Elsa tidigt ville få hjälp för sitt missbruk, men fick inte det 

utan fick bara pengar (Socialstyrelsen 2012, s. 23). 

6.4.2 Inställning och upplevelser av insatser från samhället 

Elsa berättar att allt rasade samman när hennes vän gick bort: 

Runt 2008, då började jag snacka med kommunen och frågade om jag kunde ta mig samman 

någonstans och sluta med alkohol, då hamnade jag på Bredgatan där man kunde tända av, men 

det var hårt för det var nolltolerans på boendet. Där bodde jag i två år och fick visa upp att jag 

klarade en egen lägenhet. Fy fanken det var folk dygnet runt som kollade en och misslyckades 

man fick man börja om från början igen. Jag blev utkastad tre-fyra gånger för att jag hade folk på 

rummet och söp. Jag åkte ut som en snorloska, så kände man sig noll värde. Jag föll så många 

gånger att jag till slut inte fattade vad det var för ett system. Så pågick det ända tills för några år 

sedan. 

Även Elsa blev utsatt för socialtjänstens disciplinära makt, men även dess repressiva makt i form 

av sanktioner av olika slag (Sahlin 1996): ”Jag blev utkastad tre-fyra gånger för att jag hade folk 

på rummet och söp.”  För Elsas del var det många år som gick till spillo när hon åkte ut som en 

”snorloska” hela tiden. Jag frågar Elsa vad som hände för några år sedan: 

Till slut var det någon som såg mig och sökte till bostad först. Det var första gången som jag 

kände wow detta är ett schysst system. Jag hade en kämpig period de första två åren, men det lät 

dom mig ha utan att kasta ut mig på gatan. Sedan dess har jag inte rört spriten mer. Nu har jag 

bott några år i Bostad först och lägenheten är min fantastiskt. 

Återigen handlar mycket om att få ”rätt handläggare”, dvs. en socialsekreterare som ser och bryr 

sig om individen. Elsa straffade ständigt ut sig i boendetrappan till skillnad hur hon bemöttes av 

Bostad först-verksamheten (se vidare Pleace 2018). 
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6.4.3 Motverkande insatser från samhället som intervjupersonen saknade 

På min fråga vad Elsa har saknat för insatser svarar hon:   

Ja, jag har bott på härbärgen, behandlingshem och träningslägenheter, men hade Bostad först 

funnits tidigare, om jag hade fått chansen först, då hade jag klarat det långt tidigare. Om jag väl 

fått en egen lägenhet hade jag aldrig gått ut igen. Ja, avskaffa hemlöshet med Bostad först. Det 

vill jag att du tar med i uppsatsen för det känner jag så starkt för. Det är så viktigt att ha något 

tryggt och kunna stänga dörren. 

I likhet med Sahlins (2000, s. 9) intervjupersoner efterlyser också Elsa ett tryggt ställe och att 

kunna stänga dörren om sig och kunna öppna den när hon själv vill. Elsa räknar upp alla 

boendeformer hon fått, men inget har enligt henne själv fungerat förrän hon fick Bostad först – 

en erfarenhet som hon delar med åtskilliga andra hemlösa enligt de utvärderingar som gjorts på 

området (Uhnoo 2016; Knutagård & Kristiansen 2018). 

6.5 Tommy 

Vid intervjutillfället är Tommy 50 år. Tommy började arbeta direkt efter grundskolan och gick 

aldrig i gymnasium. Tommy utbildade sig senare till plattsättare, men idag arbetar han inom 

restaurangbranschen. Tommy har tidigare varit hemlös under totalt ungefär tre års tid under olika 

perioder livet.  

6.5.1 Vägen in i hemlöshet 

Tommy förklarar att de tråkigheter som tog sig början när han var 15–16 år inte kan skyllas på 

någon dålig eller otrygg uppväxt. I själva verket var den mycket bra, säger han. Tommys resa 

startar sista året i grundskolan: 

Jag började i nian att röka brass och sånt smått och gott. Det var kul då, men det är ju inkörs-

porten till allt annat. Sen börja jag gymnasiet, men kände direkt att detta är inte jag. Jag började 

jobba direkt på en industri och knarkade rejält hela tiden. Jag började ta ecstacy och kokain. Det 

var mina huvuddroger och när jag kom upp i 20- års åldern så fick jag nog och sökte hjälp hos 

socialen. Jag hade blivit av med min lägenhet eftersom pengarna gick till droger. I alla fall då 

hamnade jag i ett stort hus i Ramlösa, fast egentligen ville jag lämna stan för att gå runt här är 

dumt och misslyckas, men de sa att vi får försöka här först. Men det gick bra och efter 

behandlingen fick jag en lägenhet av dom som jag bodde i några år. Efter ett tag fortsatte jag med 
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knarkandet. Det gick i en berg- och dalbana. Ingen kollade mig i lägenheten och efter den 

lägenheten hade jag inte kontakt med socialen på många år. 

Det var individuella orsaker genom sitt missbruk som var Tommys biljett in i hemlöshet 

(Socialstyrelsen 2012, s. 23). Han berättar att han lekte lite med droger till en början, men 

byggde snabbt upp en ökad tolerans och det blev mer och mer tills han fick nog. Eftersom ingen 

uppföljning gjordes efter avslutad behandling smög sig missbruket på igen: 

När jag var 25 år flyttade jag till Grebbestad och jobbade där några år. Sen flyttade jag till 

Stockholm när jag var 32 tror jag, och fick jobb på Cinderella line och stannade i nästan 10 år där. 

Jag träffade min fru på båten och vi var gifta i 10 år och flyttade till Finspång. Under hela den 

perioden var jag ren eftersom de hade drogtester på arbetet. Jag läste till plattsättare under denna 

perioden också så det går om man vill. Men sen blev det skilsmässa på grund av skulder och 

andra grejor. Vi hade bilar och sommarstuga, men det var bara att ta skeden i vacker hand. 

Därefter kunde jag inte få lägenhet. Eftersom jag hade alla skulder och sånt så jag flyttade tillbaka 

till Grebbestad och bodde hos en tjejkompis och sökte jobb där. Men eftersom jag hade ett dåligt 

rykte där efter min förra vända gick det segt och jag stannade väl ett år ungefär innan jag fick 

flytta ifrån min tjejkompis. Värt att nämna var att jag missbrukade inte längre. 

Den andra perioden som hemlös för Tommy berodde på relationella orsaker som beskrivs i So-

cialstyrelsen (2012, s. 23) eftersom han skilde sig från sin fru och fick skulder som han inte kun-

de hantera. Tommy fick inget arbete i Grebbestad. Tommy blev bemött som en hemlös miss-

brukare trots det var över tio år sedan han lämnat det livet bakom sig. Tommy flyttade sedan till 

Helsingborg igen – denna gång som hemlös och utan arbete.   

6.5.2 Inställning och upplevelser av insatser från samhället 

Tommy bodde på gatorna i Helsingborg under nästan sex månader och besökte Hemlösas hus för 

att få värme och mat, men fick inte stanna över natten eftersom huset var stängt nattetid. Tommy 

berättar om de inledande kontakter som han fick med socialtjänsten via Hemlösas hus: 

En dag kom föreståndaren på Hemlösas hus och sa att hon pratat med socialen och att deras 

fältassistenter ville prata med mig. Så det gjorde jag. De sa att vi hört att du är hemlös. Jag 

svarade ja, vad kan ni hjälpa mig med? Nja, vi vet inte riktigt. Jag sa är det för att jag inte har 

något missbruk och dom svarade ja. Det hade varit enklare om du missbrukat. Dom som inte 

missbrukar faller mellan stolarna. Jag sa att då är det bättre jag börjar knarka igen då, men jag 
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menade inte det för jag skulle aldrig börja med skiten igen. I alla fall jag blev kvar på gatan och 

tröttnade och skrev på Facebook om någon kunde hjälpa mig. Jag fick tips av en tjej där och 

ringde ett nummer och tjejen som svarade lät mig bo i en husvagn på deras gård. Så det var bara 

en jädra slump jag kom ur hemlösheten. Sen av ytterligare en slump tre månader senare fick jag 

jobb på Örenäs slott och kunde bo hos en kompis i Glumslöv.  

Tommy delar samma upplevelse som Boris genom att han under sin hemlöshetsperiod inte var i 

ett aktivt missbruk och paradoxalt nog av den anledningen inte fick någon hjälp av socialtjäns-

ten. Enligt Tommy var det en ren tillfällighet som han kom ur hemlösheten. Han berättar att 

kompisen som han bodde hos i Glumslöv skulle flytta och han frågade Tommy om han ville ta 

över bostaden Tommy trodde inte det var möjligt med alla gamla betalningsanmärkningar som 

han hade samlat på sig, men hyresvärden som var privat och ägde huset gav honom en chans. 

Där slutade Tommys hemlöshet. 

6.5.3 Motverkande insatser från samhället som intervjupersonen saknade 

Jag frågar Tommy vad han skulle önskat för insatser under tiden som hemlös och han lyfter bl.a. 

fram att insatser i det akuta skeendet måste förbättras: 

Det akuta måste bli bättre. Dom stänger hemlösas hus med 40–50 platser och säger att vi ska ta 

hand om våra egna. Katastrof. Jag kan ju inte trilla mellan stolarna för att jag inte har ett 

missbruk, hade jag varit lite svagare kanske jag gått ut och knarkat igen. Jag tycker det behövs en 

enhet som jobbar mot missbrukare och en enhet som jobbar mot dom som inte är missbrukare för 

förr eller senare blir man missbrukare på gatan det är oundvikligt. Jag hörde också skräckhistorier 

om de andra härbärgena. Där var en tjej som köade i fyra dagar, men det var alltid fullt. De tog in 

papperslösa framför svenska medborgare. Var drar man gränsen vilka ska vi ta hand om först? 

Tommy vill ha fler härbärgen och bättre insatser till dem som inte har missbruk vilket är för-

ståeligt. Intressant är hans uttalanden där han gör en åtskillnad mellan ”svenskar” och ”pappers-

lösa” och ställer ”vilka ska vi ta hand om först?”. Tommy ger uttryck för ett ”vi och dom”-tän-

kande kring om hemlösheten där han anser att ”svenskar” ska prioriteras framför papperslösa. 

Men, detta resonemanget bygger på ett missförstånd, eftersom gruppen papperslösa – dvs. per-

soner som vistas i Sverige utan nödvändigt tillstånd – inte har rätt till bistånd enligt SoL 4:1. 

Däremot har Högsta förvaltningsdomstolen nyligen klargjort (målnr 1527-1529-16) att kommu-

nens yttersta ansvar enligt SoL 2:1 även gäller gruppen papperslösa och en kommun kan därför 
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enligt SoL 4:2 ge bistånd i en akut situation till dem som inte omfattas av SoL 4:1. För att för-

hindra mytbildningar och motsättningar kring olika grupper av hemlösa är detta en fråga som bör 

engagera både socialtjänsten och hemlösas förening i Helsingborg. 

6.6 Sammanfattning av analys 

Studiens tre frågeställningar kan sammanfattningsvis besvaras enligt följande: 

Första frågeställningen om hemlösas väg in i hemlöshet har visat hur svårfångad hemlöshets 

frågan är då intervjupersonernas berättelser har handlat om skulder, skilsmässa och arbetslöshet, 

alltså både strukturella och relationella vägar in i hemlöshet. Det alla intervjupersoner förutom 

Boris har gemensamt är förekomsten av missbruk, även om det för Tommys del ligger längre 

tillbaka i tiden. I vissa av fall var det flera samverkande faktorer som orsakade deras hemlöshet. 

Under intervjuerna framkom det vid flera tillfällen att det är väldigt svårt att inte missbruka när 

en individ bokstavligt talat tvingas leva på gatan. Narkotikamissbruk måste i sin tur finansieras 

vilket för Johannes del ledde till att han vid ett flertal tillfällen dömdes för olika drogrelaterade 

brott.  

När en individ väl börjar hamna i en hemlöshetsspiral behövs det akuta insatser från samhället. 

Annars finns det en risk för att det i likhet med intervjupersonerna går snabbt utför, vilket 

generar nya allvarliga problem (försämrat hälsotillstånd, missbruk, kriminalitet och försäm-

rade/avbrutna relationer med familjeanhöriga och vänner etc.). 

Resultatet av andra frågeställningen om respondenternas bedömning av insatserna som de fått 

under årens lopp ansåg alla utom Tommy att en förutsättning för att kunna lämna hemlösheten 

bakom sig är att få ”rätt handläggare”. En gemensam nämnare är att fyra av intervjupersonerna 

har haft en engagerad socialsekreterare sin bistått dem på vägen. Däremot riktade fyra av fem 

stark kritik mot boendetrapporna med dess olika repressiva sanktioner vid påstådd misskötsel 

eller vid överträdelser av diverse boenderegler. Vissa har haft egen erfarenhet av detta medan 

andra har indirekt erfarenhet via vänner som också har varit eller fortfarande är hemlösa. Ingen 

har något positivt att säga om denna insats.  

En annan beröringspunkt gäller myndigheternas (o)förmåga att samverka för att motverka hem-

löshet. Alla intervjupersoner berättar om hur de har ”trillat mellan stolarna”. I Boris och Tommys 

fall blev de upplysta av socialtjänsten att det hade varit enklare att hjälpa dem om de haft akuta 
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missbruksproblem. Att en ensamstående enbart är hemlös är enligt socialtjänsten inget skäl för 

att ingripa med mer långsiktiga insatser; en annan sak är om det rör sig om en hemlös barnfamilj.  

Däremot var Bostad först-konceptet uppskattat. Anna, Boris och Elsa fick sina egna lägenheter 

via denna insats och de var alla tre oerhört positiva. Något som lämnar en del övrigt att önska 

gäller vissa insatser som Tommy och Anna fick samt avsaknaden av en adekvat insats för Boris 

del:  

- Tommy fick en lägenhet efter sin behandling men började kort tid därefter att missbruka utan 

att socialtjänsten reagerade.  

- Anna fick tabletter utskrivna av läkare utan föregående samtal/undersökning. Läkaren valde att 

senare att sätta ut tabletterna utan undersökning eller utredning.  

- Boris sattes på gatan utan att få information om var han skulle ta vägen eller vilka alternativ 

som fanns till hands. 

Den tredje frågeställningen gällde intervjupersonernas syn på insatser för att motverka hemlös-

het. Tommy och Johannes vill ha betydligt fler akutplatser och tycker båda att det var ett 

märkligt beslut att skära ned på anslagen till Hemlösas hus i Helsingborg. Boris, Anna och Elsa 

talar sig varma för Bostad först-konceptet och ser denna otraditionella insats som lösningen på 

hemlöshetsproblemet, dock med reservation för att härbärgen fortfarande fyller en funktion i en 

akut hemlöshetssituation. Ett arbetssätt som egentligen redan finns, men som inte tycks 

tillämpas, är samverkan mellan olika berörda aktörer. Denna form av icke-samverkan 

uppmärksammas på olika sätt av samtliga intervjupersoner, vilket även belyses i Thompsons et 

al. (2013) studie där författarna efterlyser en bättre samverkan mellan missbruks- och 

boendestödsaktörer i USA. Tommy efterlyser ett team som kan arbeta med hemlösa personer 

utan missbruk, som i Tommys och Boris fall, så att denna grupp av hemlösa inte ska behöva 

”trilla mellan stolarna”.  
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7. Avslutande diskussion 

Avslutningsvis kan konstateras att det finns kunskapsluckor vad gäller vägen in i hemlöshet. 

Från en svensk horisont är forskningen inom detta område begränsad och det saknas en 

systematiskt genomförd studie som vilar på empirisk grund. När personer i en 

hemlöshetssituation väl har hamnat ”på gatan” vittnar mina intervjupersoner om att livet är 

väldigt tufft och att det är nästan omöjligt att behålla ett arbete och svårt att inte hamna i 

kriminalitet och missbruk. Tidiga insatser för att motverka/förebygga hemlöshet sparar in 

ofantligt mycket pengar för samhället samt lidande för enskilda och deras anhöriga.  

 När det gäller insatser mot hemlöshet finns en del svenska utvärderingar som bidragit med ökad 

kunskap (t.ex. Denvall et al. 2011). Flertalet av dessa pekar på att den sekundära bostadsmarkna-

den och dess boendetrappor fungerar dåligt och snarare genererar en ökad hemlöshet. Även mina 

intervjupersoner konstaterar samma sak. Bostad först-konceptet har visat sensationellt bra resul-

tat i form av en hög andel kvarboende (Uhnoo 2016; Knutagård & Kristiansen 2018; Pleace 

2018), men trots detta tycks det sakna en politisk vilja att genomföra detta paradigmskifte på 

bred front i landets alla kommuner. Det är tydligt att beslutsfattare, organisationer och myndig-

heter visar en förändringströghet inom detta område.  

Ju mer jag talat med hemlösa, desto mer inser jag att hemlöshet kan drabba precis vem som helst 

i en given situation. Denna insikt tror jag är viktig att ha med sig i arbetet med hemlösa både som 

socialarbetare och som medmänniska. För som det framkommer i intervjuerna är att hemlösa 

själva upplever sig som ”smuts” (jfr Thörn 2004, s. 193) och som personer med litet eller inget 

människovärde alls. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Allmän information 

- Information om studien och dess syfte – Vägen in, inställning till givna insatser och motverkande 

insatser 

- Deltagande i studien är frivilligt och man kan hoppa av när som helst 

- Ljudinspelningen kommer transkriberas och det är bara jag som kommer höra den 

- Som intervjuperson är man anonym och all information kommer avidentifieras 

Bakgrund 

- Namn 

- Ålder, kön 

- Antal år som hemlös 

Tema 1: Hur såg vägen in i hemlöshet ut? 

- Uppväxt? 

- Skola? 

- Vad är ett hem- vad är viktigt? 

- Familj och vänner? 

Tema 2: Vilken är din inställning till insatserna som du fått via kommun, landsting (t.ex. Region 

Skåne) och frivilliga organisationer? 

- Många insatser? 

- Olika perioder av hemlöshet eller konstant? 

- Delaktighet i insatserna- integritets, krav, autonomi? 

- Effekten av insatserna 

Tema 3: Vilka motverkande insatser från samhället efterlyser du för att undvika hemlöshet? 

- Med den erfarenhet du har idag, vilka insatser saknade du 

Något du vill lägga till som jag missat? 
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Bilaga 2 

Information till deltagare om intervju till C-uppsats 

Hej, 

Jag läser sjätte terminen på socionomprogrammet vid Lunds universitet. Jag är nu på sluttampen av min 

utbildning och ska därmed skriva mitt examensarbete. Jag kommer att skriva en uppsats som fokuserar på 

enskilda personers egna berättelser om vägen in i hemlöshet, deras syn på de insatser som de hittills har 

erhållits via kommun, landsting (t.ex. Region Skåne) och frivilliga organisationer samt vilka insatser som 

man tycker sig sakna för att motverka hemlöshet. Intervjun kommer vara cirka en timme och genomföras 

på en plats som du föredrar. 

 

Vid genomförandet av uppsatsen kommer forskningsetiska principer att beaktas utifrån Vetenskapsrådet, 

som i korthet innebär följande: 

  

• Du som intervjuperson medverkar frivilligt och kan därför välja att avsluta din medverkan eller avstå 

från att besvara enskilda frågor under intervjun.  

• Du kommer att avidentifieras i uppsatsen, vilket betyder att ingen obehörig kommer att få läsa 

igenom intervjun.  

• Intervjun genomförs av mig och kommer att spelas in och sedan skrivas ut av mig. Det är viktigt för 

mig att spela in intervjun så att jag kan använda den och andra intervjuer när det är dags för mig att 

analysera berättelserna. 

• Efter det att uppsatsen godkänts vid examination kommer allt inspelat material och intervjuskrifter att 

raderas/förstöras. 

 

Jag hoppas att du finner ämnet intressant och kan tänka dig att medverka i studien och låta dig intervjuas. 

Du är välkommen att kontakta mig per telefon eller e-post för att boka tid för en intervju. Kontakta mig 

också om det är något som är oklart eller om du önskar kompletterande upplysningar.  

 

Du kan nå mig på e-postadress: Ma7652jo-s@student.lu.se eller tel. 0702-416402 eller min handledare 

universitetslektor Weddig Runquist, e-postadress: weddig.runquist@soch.lu.se eller tel. 0723-076565 

 

Vänliga hälsningar 

 

Magnus Jonsson                   

mailto:Ma7652jo-s@student.lu.se
mailto:weddig.runquist@soch.lu.se
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