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Abstract 

Titel:    Konsten att överleva hemlöshetens påfrestningar – en foto- och intervjustudie 

om påfrestningarna i och processen ur akut hemlöshet. 

Författare:  Jonas Svensson 

Nyckelord:  Utestängning, självmedicinering, motstånd, coping, bostadspolitik och 

socialtjänst. 

Sverige beskriver sig som en välfärdsstat. I enighet med detta har riksdagen presenterat ett 

mål om att samtliga invånare ska tillförsäkras trygga och goda bostäder till skäliga kostnader. 

Det har nu gått 20 år sedan målet upprättades och bara i Stockholm uppskattades närmare 

2 400 personer befinna sig i hemlöshet under 2020. Bland dessa räknas 1 100 personer 

befinna sig i akut hemlöshet, vilket är förenat med högst otrygghet. Syftet med denna studie 

har därför varit att öka förståelsen för hur några av dessa upplever påfrestningarna i och 

processen ur akut hemlöshet.  

     Genom att tematiskt analysera fotografier av och kvalitativa intervjuer med sex 

stockholmare i akut hemlöshet identifierades tre dominerande teman: Utestängning, 

Överlevnad och Motstånd. Deltagarna upplevde sig vara utestängda från socialtjänst, 

bostadsmarknad och det offentliga rummet. Som en konsekvens av utestängningen har de 

isolerats till en avskuren och påfrestande hemlöshetskultur, där nätterna tillbringas på otrygga 

akutboenden och vandrarhem; i offentliga miljöer och utomhus. Snarare än att arbeta med 

processen ur hemlöshet, upplevde deltagarna att krafterna går åt att helt enkelt överleva. 

Upplevelserna i akut hemlöshet gav bränsle åt ett motstånd, vilket både kan öka och minska 

påfrestningarna, såväl hindra som främja processen ur akut hemlöshet.  

     Framöver skulle det vara intressant att utforska vägar mot en mindre utestängande och mer 

inkluderande socialtjänst. Genom att göra det enklare att få hjälp, skulle inte bara processen ur 

hemlöshet främjas, utan också det förebyggande hemlöshetsarbetet. 
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Abstract 

Title:    The art of surviving the burdens of homelessness – a photo and interview study 

about the burdens of acute homelessness and the process of leaving it. 

Author:  Jonas Svensson 

Keywords:  Exclusion, self-medication, resistance, coping, housing policies and social 

service. 

Sweden describes itself as a welfare state. In line with that, the swedish parlament has 

presented a goal that all citizens should be secured safe and good housing at reasonable costs. 

It is now 20 years since the target was established and in Stockholm alone, almost 2,400 

people were estimated to be in hemelessness in 2020. Among these, 1,100 people are 

considered to be in acute homelessness, which is associated with the highest level of 

insecurity. The aim of this study has therefore been to increase understanding of how some of 

these people experience the burdens of being in acute homelessness and how they experience 

the process of leaving it. 

     By thematically analysing photographs of and qualitative interviews with six Stockholmers 

in acute homelessness, three dominant themes were identified: Exclusion, Survival and 

Resistance. The participants' experiences distinguished how they feelt excluded from social 

services, the housing market and public space. As a consequence of the exclusion, they are 

isolated to a stressful culture of homelessness on the margins, where nights are spent in unsafe 

emergency shelters and hostels; in public spaces and outdoors. Rather than working on the 

process out of homelessness, the participants felt that the energy is spent on simply surviving. 

The experiences of acute homelessness led to resistance, which can both increase and reduce 

the burdens of homelessness, both prevent and stimulate the process of leaving it. 

     Going forward, it would be valuable to explore paths towards a less exclusionary and more 

inclusive social service. By making it easier to get help, not only the process of homelessness 

would be promoted, but also the preventive homelessness work 
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FÖRORD 

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till studiens deltagare. Ni gjorde inte bara 

intervjuerna betydelsefulla, utan också ytterst trevliga. Genom att bjuda in mig till era 

livsvärldar har ni visat mig ett stort förtroende, och jag har gjort mitt bästa för att förvalta det 

väl. Jag vill också tacka mina kollegor på Enheten för hemlösa. Under hela uppsatsprocessen 

har ni varit värdefulla att utbyta tankar och idéer med. Ett särskilt tack vill jag rikta till Lin 

Hollström som vid x antal tillfällen, och alltid i sista minuten, ställt upp och agerat livräddare. 

Utgången hade också varit högst osäker om det inte varit för Convivtus och Bocenter. Två 

ideella hjälporganisationer för personer i hemlöshet som både hjälpt till att sprida information 

om uppsatsen och fungerat som en länk mellan mig och deltagarna. Under den mest intensiva 

skrivarperioden fick jag låna mina föräldrars sommarhus, vilket underlättade mycket. Mamma 

och pappa: Stort tack för att ni alltid finns där. Avslutningsvis vill jag tacka Linnéa Österman, 

handledare, Helena Johansson, kursansvarig & opponent, samt Jörgen Lundälv, examinator. 

Utan era vägledningar och kommentarer hade jag kastat in handduken för länge sedan.  
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1. INTRODUKTION 

Jag sitter på mitt kontor när det ringer nere från receptionen. I andra änden hör jag en kvinna. 

Hon låter ung. Tonfallet är trött och andningen tung. Hon berättar att hon heter Emma. Jag 

meddelar att jag är hennes nya socialsekreterare. 

     När jag kommer ned till receptionen ser jag en ung tjej sitta på huk med ryggen vilandes 

mot en vägg. Hennes svarta kläder hänger över den tunna kroppen, ansiktet är blekt. Med 

långsamma och lätt släpande steg följer hon med mig in till besöksrummet. Hon berättar att 

hon varit hemlös i ungefär ett halvår. Först kunde hon sova hos vänner, men efterhand 

tröttnade de, och hon har sedan dess pendlat mellan att sova hos olika killar eller utomhus. I 

natt har hon sovit på T-centralen, berättar hon. Jag svarar att jag förstår.  

     Varför jag sade så vet jag inte. Jag var relativt ny i min yrkesroll. Kanske blev jag nervös 

och försökte överkompensera. Eller också ville jag bara förstå. Detta är ytterligare ett försök 

att förstå.    
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1.1 BAKGRUND 

För 20 år sedan upprättade riksdagen ett mål om att alla ska erbjudas möjlighet att leva i goda 

och trygga bostäder till rimliga kostnader (Bostadsutskottets betänkande, 2002/03). I linje 

med detta har regeringen upprättat en handlingsplan ”Agenda 2030 - 17 globala mål för 

hållbar utveckling” (Regeringskansliet, 2018). Däri fastlås bland annat att fattigdom - i alla 

dess former - ska avskaffas. Men också att städer och bosättningar ska göras inkluderande och 

säkra; motståndskraftiga och hållbara. Avståndet mellan regeringens mål och den faktiska 

situationen återspeglas i Socialstyrelsens (2017) kartläggning av hemlöshetens omfattning och 

karaktär1. Vid senaste mättillfället 2017 uppskattades 33 250 svenskar leva i hemlöshet. Bland 

dessa hade 2 av 3 varit hemlösa i mer än ett år och fler än 3000 hade varit hemlösa i över 10 

år. Därtill råder bostadsbrist i merparten av landets kommuner (ibid.). Sedan riksdagens 

upprättade sitt mål har värdet på bostäder närapå fyrdubblats (Svensk mäklarstatistisk, 2022).  

     Utvecklingen skulle kunna förstås i ljuset av den bostadspolitiska förskjutning som ägde 

rum under 90-talet (Burström et al., 2007; Sahlin, 2004). Kollektiva värden kom att ersättas 

av marknadsliberala och bostäder började i växande utsträckning att saluföras som en vara 

bland andra varor (ibid). Situation har utlöst en debatt i vilken bostadspolitiken i allmänhet, 

och dess marknadsorientering i synnerhet, tillskrivits en framträdande roll. Debatten nådde sin 

kulmen i juni 2021 då frågan om fri hyressättning ledde fram till en regeringskris. För första 

gången i Sveriges parlamentariska historia fälldes en svensk statsminister (Thurfjell, 2021). 

     Av de drygt 33 000 personer som enligt Socialstyrelsens (2017) senaste kartläggning 

uppskattas befinna sig i hemlöshet beräknas 60% vara män och 40% kvinnor. Att en hög 

andel (45%) samtidigt är aktuella för försörjningsstöd, försvårar inträdet på den reguljära 

bostadsmarknaden. Inte minst då hyresvärdar sällan godtar försörjningsstöd som en inkomst 

(ibid.). I den hemlösa populationen uppskattas drygt 40% vara födda utomlands, vilket är en 

ökning med närmare 2000 personer i jämförelse med föregående mätning från 2011. Parallellt 

med detta är personer i hemlöshet överrepresenterade vad gäller våldsutsatthet, psykisk och 

fysisk ohälsa samt missbruk. Totalt uppges drygt 80% av de som befinner sig i hemlöshet 

 
1 Att statistiskt kartlägga personer i hemlöshet är förenat med en rad problem. Av förståeliga skäl har exempelvis 

många personer i hemlöshet ingen folkbokföringsadress, andra är inte skrivna på kommunen och ytterligare 

några finns bara i ’obefintlighetsregistret’. Siffrorna som presteras i Socialstyrelsens kartläggning kan därför 

vara i underkant.  
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vara i behov av fler stödinsatser än ett boende (ibid).  

     Både Socialstyrelsen (2017) och Socialförvaltningen (2020) beskriver hemlöshet som en 

konsekvens av faktorer på såväl en individuell som relationell och strukturell nivå. Till en 

individuell nivå hör exempelvis missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa, medan en 

relationell nivå betonar den enskildes sociala nätverk. Läget på bostads- och arbetsmarknaden, 

liksom den ekonomiska konjunkturen, relaterar istället till en strukturell nivå (ibid). En del 

forskare, exempelvis Wolch, Dear och Akita (1988), Andersson och Swärd (2008) samt 

Sahlin (2004), belyser även en institutionell nivå, där exempelvis välfärdstjänsternas 

tillgänglighet står i fokus.  

     Socialstyrelsen (2017) har delat in hemlöshet i fyra separata boendesituationer: 1) akut 

hemlöshet, 2) institutionsvistelse och stödboende, 3) långsiktiga boendelösningar och 4) eget 

ordnat kortsiktigt boende. Till den första boendesituationen (akut hemlöshet) hör personer 

vars nätter tillbringas utomhus, i offentliga lokaler, på vandrarhem eller akutboenden med 

mera. Av den totala gruppen uppges drygt 5 900 personer (60% män och 40% kvinnor) 

befinna sig i en akut hemlöshetssituation, vilket utgör närmare en femtedel av den samlade 

populationen. Till den andra gruppen (institutionsvistelse och stödboende) hör personer som 

blivit placerade på exempelvis kriminalvårdsanstalt, familjehem eller SiS-institution, och som 

samtidigt saknar en stadigvarande boendesituation i samband med utskrivning. Hit hör 15% 

av Sveriges hemlösa. Den tredje gruppen (långsiktiga boendelösningar) utgör den vanligaste 

boendeformen. Hit räknas personer som på grund av sin bostadslöshet beviljats 

träningslägenhet, försökslägenhet, socialt kontrakt eller motsvarande. Bland Sveriges hemlösa 

uppges drygt hälften vara aktuella för långsiktiga boendelösningar. Den avslutande 

boendeformen (eget kortsiktigt boende) omfattas av personer som är ofrivilligt och 

kontraktslöst inneboende hos familj eller bekanta. Boendesituationen får dock inte ha pågått 

längre än i 3 månader. Cirka en femtedel förväntas höra hit (ibid.).  

     Jag kommer fortsättningsvis att fokusera på personer i akut hemlöshet. I september 2020 

levde närmare 2 400 stockholmare i hemlöshet (Socialförvaltningens, 2020). Bland dessa 

uppskattades cirka 1 100 personer befinna sig i en akut hemlöshetssituation (ibid). Akut 

hemlöshet är den hemlöshetssituation som enligt tidigare forskning är förenad med högst 

otrygghet (Irestig et al., 2008; Teasdale, 2010). Sedan några år tillbaka arbetar jag med 

målgruppen. Genom mitt arbete har jag kommit i kontakt med den maktlöshet som följer av 
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att inte veta hur eller var du ska tillbringa natten. Men också med den otrygghet och 

kontrollförlust som uppstår när du saknar en dörr att stänga ute omvärlden med.  

     Genom en kollega kom jag i kontakt med hur Ekebert (2013) porätterat en tillvaro i akut 

hemlöshet genom bilder. Med kameran som verktyg gav han den akuta hemlösheten en form 

och ett innehåll - ett ansikte. I likhet med Ekebert (2013) har också jag valt att närma mig akut 

hemlöshet genom bilder. Men här har bilderna också fått en röst genom att de har tolkats 

tillsammans med deltagarna under kvalitativa intervjuer. Förhoppningen är att resultatet ska 

öka förståelsen för hur några av Stockholms drygt 2 400 personer i akut hemlöshet upplever 

sin situation.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är indelat i två delvis separata delvis integrerade delar: (1) Att undersöka hur personer i 

akut hemlöshet upplever hemlöshetens påfrestningar och (2) att utforska hur personer i akut 

hemlöshet upplever sin process ur akut hemlöshet. Delarna är separata i avseendet att de 

behandlar två olika aspekter av akut hemlöshet och integrerade i bemärkelsen att processen ur 

akut hemlöshet är beroende av hur situationen upplevs. Studien är avgränsad till personer i 

akut hemlöshet i Stockholms innerstad. Syftet kommer att besvaras utifrån följande 

frågeställningar: 

- Hur uttrycks påfrestningarna i akut hemlöshet bland studiens deltagare? 

- Vilka copingstrategier använder deltagarna för att hantera påfrestningarna? 

- Hur skildrar deltagarna vad som anses främja processen ur akut hemlöshet?  

- Hur skildrar deltagarna vad som anses hindra processen ur akut hemlöshet?  

 

Inom ramen för hur Alvesson och Sköldberg (2008) samt Sohlberg och Sohlberg (2013) 

beskriver den kvalitativa metodens förståelseinriktade egenskaper, blir syftet att genom en 

kombination av kvalitativa intervjuer och fotodokumentation utöka förståelsen för deltagarnas 

subjektiva upplevelser av påfrestningarna i och processen ur akut hemlöshet. Det kvalitativa 

materialet kommer att analyseras tematiskt och förstås med hjälp av de teoretiska verktygen 
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flytande modernitet, samhällskontraktet, social exkludering, disciplinär maktutövning och 

copingteori.  

1.2.1 Avgränsningar och begreppsförklaringar  

I linje med hur Socialstyrelsen (2017) och Socialförvaltningen (2019) förstår hemlöshet, 

tolkas inte begreppet som ett statiskt tillstånd. Med hemlöshet avses istället: ”… en situation 

som en person kan befinna sig i under en kortare eller en längre tidsperiod” 

(Socialförvaltningen, 2019, s. 5). Hemlöshetens motpol utgörs av ett hem. I enighet med hur 

Westberg och Andersson (2016) beskriver ett hem som en privat plats vars gränser 

kontrolleras av dig, är just bristen på avskildhet, privatliv och kontroll utmärkande för en 

position i hemlöshet. I uppsatsen kommer bostadslöshet och hemlöshet att användas 

synonymt2. 

     I studien har den större hemlöshetsgruppen avgränsats till personer i akut hemlöshet. Till 

dem i Stockholms innerstad som sover på härbärgen/akutboenden eller vandrarhem; utomhus 

eller i offentliga miljöer; i trappuppgångar eller garage etc. Ingens hemlöshetssituation är 

identisk med någon annans. Istället varierar förhållandena från fall till fall, från dag till dag. 

Det som särskiljer gruppen från andra grupper i hemlöshet är att otryggheten är mer 

omfattande, ovissheten inför natten mer framträdande. I generell bemärkelse är därför 

påfrestningarna i akut hemlöshet fler till antalet och svårare till innehållet, vilket i sin tur 

förväntas inverka både på påfrestningarna i och processen ur akut hemlöshet.  

     Därtill är populationen avgränsad till personer med svenskt medborgarskap/alternativt 

permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. Likaså ska personen vara över 18 år och vid 

tidpunkten för datainsamlingen vistas i Stockholms innerstad. Parallellt med detta får tiden i 

akut hemlöshet inte understiga 3 månader, detta eftersom tiden i hemlöshet inverkar både på 

påfrestningarna i och processen ur hemlöshet (Swärd, 2004; Lippert & Lee, 2015).  

     I linje med hur Socialstyrelsen (2017) och Socialförvaltningen (2020) förstår vägen till ett 

hem, åsyftas med process ur hemlöshet individuella likväl som relationella samt 

institutionella och strukturella vägar ur den akuta hemlösheten. Processen ur akut hemlöshet 

 
2 Trots att det inte beror på en regel, använder jag dock som ”regel” hemlöshet, alltså inte bostadslöshet, när jag 

beskriver deltagarnas situation.  
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förstås därför som ett samspel mellan aspekter på flera nivåer samtidigt.  

     Att Stockholms innerstad utsetts framför andra geografiska områden beror huvudsakligen 

på att jag genom mitt arbete med hemlöshet utvecklat ett kontaktnät inom Stockholms 

innerstad. Således är det tillgången till empiri som primärt avgränsat studien geografiskt. Till 

Stockholms innerstad avses områdena innanför stadstullarna: Gamla stan, Kungsholmen, 

Långholmen, Norrmalm, Riddarholmen, Skeppsholmen, Södermalm, Vasastan, Östermalm 

och Djurgården.  

1.3 Disposition 

I syfte att placera forskningsfrågan i ett sammanhang inleds uppsatsen med ett kapitel om hur 

hemlöshetssituationen ser ut i Stockholm. Här skildras både hemlöshetspopulationens 

karaktär och dess omfattning. Därefter kommer syftet att återknytas till tidigare forskning 

inom området. Detta i syfte att urskilja mönster och tendenser mellan deltagarnas upplevelser 

och hemlöshetspopulationen i stort. På detta följer ett kapitel där studiens teoretiska ramverk 

presenteras. Här kommer jag att beskriva genom vilket filter empirin har analyserats, liksom 

på vilket sätt. Teoriavsnittet följs åt av ett kapitel som belyser med vilka metoder jag har 

kommit fram till resultatet. I detta kapitel motiveras och beskrivs mina båda kvalitativa 

metodval: fotodokumentation och kvalitativa intervjuer. Här beskrivs också etikens roll under 

uppsatsarbetet, liksom min förförståelse, urvalsprocess och analysmetod. Resultat och analys 

presenteras därefter invävda i varandra. Detta för att underlätta läsningen och minska antalet 

upprepningar. Kapitalet knyts ihop med att slutsatserna sammanfattas. Avslutningsvis 

diskuteras resultaten, både i relation till syftet och tillvägagångssättet.  

2. LÄGESRAPPORT – HEMLÖSHETENS OMFATTNING OCH 

KARAKTÄR I STOCKHOLM STAD  

För att relatera deltagarnas upplevelser till den kontext som de befinner sig i, kommer detta 

kapitel att beskriva hur hemlösheten ser ut i Stockholm. I Stockholm ansvarar både 
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stadsdelsnämnderna och socialförvaltningens ’Enheten för hemlösa’ för arbetet med personer 

i hemlöshet (Socialförvaltningen, 2020). Sedan 1993 genomför socialförvaltningen vart sjätte 

år en kartläggning av hemlöshetens omfattning och karaktär. Kartläggningens empiri baseras 

på enkätsvar från stadsdelsförvaltningarna och ’Enheten för hemlösa’, samt från 

frivilligorganisationer och akutboenden i Stockholm. Följande avsnitt lutar sig i hög grad på 

materialet från socialförvaltningens (2020) senaste mättillfälle i september 2020, men också 

på socialförvaltningens (2019) rapport om vilka strategier staden tillämpar i syfte att motverka 

hemlöshet.  

     Att likt Stockholm stad (Socialförvaltningen, 2020) kvantifiera hemlösheten är förenat 

med en rad problem. Av förståeliga skäl har exempelvis många personer i akut hemlöshet 

ingen folkbokföringsadress, andra är inte skrivna på kommunen och ytterligare några finns 

bara i ’obefintlighetsregistret’. I jämförelse med undersökningar av andra målgrupper, 

försvåras därför sökningar genom myndigheternas register. Istället uppstår ett mörkertal där 

antalet personer i akut hemlöshet underskattas. Trots detta anser jag att kartläggningen är 

värdefull för att identifiera tendenser och mönster.  

     Kapitlet inleds med en presentation av hur Stockholm definierar hemlöshet, vilket åtföljs 

av ett avsnitt om hemlöshetens omfattning och karaktär. Avslutningsvis presenteras de 

synssätt och strategier som Stockholm tillämpar för att underlätta påfrestningarna i hemlöshet 

och samtidigt främja processen mot ett stadigvarande boende.  

2.1 Stockholms stads definition 

Stockholm stads (Socialförvaltningen, 2020) definition på akut hemlöshet överensstämmer på 

det stora hela med Socialstyrelsens (2017). Vissa skillnader förekommer dock. Till skillnad 

från Socialstyrelsens tillämpning, räknas av Stockholms stad inte personer som genom 

socialtjänsten beviljats träningslägenhet, försökslägenhet eller motsvarande som hemlösa. I 

Socialstyrelsens definition utgör också ’eget kortsiktigt boende’ en egen hemlöshetskategori, 

medan Stockholm stad förstår boendesituationen som en del av ’akut hemlöshet’. I Stockholm 

räknas därför också personer vilka vistas i fängelse, sjukhus eller häkte, men som saknar en 

stadigvarande boendesituation i samband med utskrivning/frigivning, som akut hemlösa 

(ibid.).   
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2.2 Hemlöshetetens omfattning i Stockholm stad - en statistisk överblick 

I september 2021 levde närmare 2 400 stockholmare i hemlöshet, vilket utgör en minskning 

med 60 personer i jämförelse med föregående mätning från 2018 (Socialförvaltningen, 2020). 

Bland dessa uppskattas cirka två tredjedelar vara män och en tredjedel kvinnor. Fördelningen 

återspeglar könsfördelningen i nationell bemärkelse (Socialstyrelsen, 2017), men också 

spridningen mellan könen internationellt, som exempelvis i Kanada (Patterson & Tweed, 

2009) och USA (Karadzhov et al., 2020).  

     Bland Stockholms hemlösa population befinner sig de flesta inom åldersintervallet 26 - 64 

år (Socialförvaltningen, 2020). Den vanligaste inkomstkällan är försörjningsstöd. Totalt något 

fler än hälften bedöms uppbära ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Utöver hjälp med ett 

boende, uppskattas närmare 8/10 kvinnor och 9/10 män vara behov också av andra 

stödinsatser. Exempelvis uppges nära hälften av kvinnorna vara i behov av socialpsykiatriskt 

stöd, medan hälften av männen bedöms vara i behov av stöd till drogfrihet. Därtill uppskattas 

närmare en femtedel av kvinnorna vara i behov av insatser mot våld i nära relation. Bland 

Stockholms hemlösa uppges strax över hälften vara födda i Sverige, vilket är i linje med 

Socialförvaltningens mätning från 2018 (ibid.).  

     Bland den totala hemlöshetspopulationen i Stockholm utgör träningslägenhet den 

vanligaste boendeformen (Socialförvaltningen, 2020) vilket återspeglar situationen i övriga 

Sverige (Socialstyrelsen, 2017). Bland akut hemlösa i Stockholm utgör vandrarhem/hotell den 

vanligaste boendeformen (Socialförvaltningen, 2020).  

2.3 Stockholm stads synssätt och strategier för att motverka hemlöshet 

I linje med hur Eriksson och Karlsson (2016) beskriver att det ställs ökade krav på ett 

evidensbaserat arbete3 inom socialtjänsten, förfäktar också Stockholm stad enhetliga, 

systematiska och kontrollerbara metoder med evidens (Socialförvaltningen, 2019). Arbetet 

ska baseras på en helhetssyn, i vilken strukturella, institutionella, relationella och individuella 

aspekter beaktas. I programmet (ibid) skildras tre grupper av hemlösa: 1) De som tillfälligt 

 
3 Ett evidensbaserat arbetssätt bygger på en integrering av de tre kunskapskällorna klienten, den professionella 

och bästa tillgängliga kunskap 
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hamnar i hemlöshet, men som lyckas ta sig ur hemlösheten utan insatser från samhällets 

stödsystem, 2) personer som pendlar in i och ut ur hemlöshet samt 3) de vars tillvaro i 

hemlöshet blir långvarig (ibid). 

     En rad konkreta strategier för att motverka hemlöshet, och stötta processen i och ur 

bostadslösheten tillämpas (Socialförvaltningen, 2019). Exempelvis erbjuds budget- och 

skuldrådgivning, stöd i bostadssökande, vräkningsförebyggande arbete, uppsökande arbete, 

dagcenter och medborgarkontor. Därtill erbjuder staden en öppenvårdsmottagning 

’Pelarbacken’ riktade mot personer i hemlöshet. Här arbetar bland annat kuratorer, 

psykiatriker, allmänläkare och tandläkare. I syfte att avvärja nöd, tillämpar Stockholm stad en 

tak över huvudet-garanti (TÖG) genom att erbjuda plats på akutboende/stödboende eller 

pengar till vandrarhem.  

     Personer i hemlöshet med särskilda svårigheter att få tillträde till den reguljära 

bostadsmarknaden kan också ansöka om ett boende genom socialtjänstens särskilda 

boendesfär4. Exempelvis träningslägenhet, försökslägenhet och SHIS bostäder (Stiftelsen 

hotellhem i Stockholm). Såväl tränings- som försökslägenhet och SHIS bostäder skulle kunna 

förstås som ett arv från socialtjänstens traditionella boendetrappa genom vilken den enskilde - 

efter förtjänst - förväntas klättra på trappan och stegvis kvalificera sig till en i växande 

utsträckning självständig boendelösning (Bothén, 2018).  

     Delvis ur kritiken mot socialtjänstens traditionella boendetrappa, har en ny permanent 

boendeform vuxit fram (Nykänen, 2020). Det handlar om Bostad först, en boendemodell som 

utarbetades i New York under 1990-talet och som baseras på en ideologi om att bostad är en 

mänsklig rättighet. År 2010 implementerades Bostad först av socialtjänsten i Stockholm stad. 

Insatsen riktas huvudsakligen till personer i långvarig hemlöshet och vars stödbehov är 

omfattande, exempelvis hemlöshet kombinerat med samsjuklighet (ibid).  

 
4 För att beviljas en insats genom socialtjänstens särskilda boendesfär, förutsätts att den enskilde har särskilda 

svårigheter att på egen hand få tillträde till den reguljära bostadsmarknaden. Med särskilda svårigheter avses 

exempelvis personer med missbruk, psykisk ohälsa och/eller omfattande vräkningshistorik. 
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3. TIDIGARE FORSKNING  

Med utgångspunkt i tidigare forskning kommer följande kapital att beskriva olika sätt att 

förstå påfrestningarna i och processen ur hemlöshet på. Inbegrips gör såväl nationella som 

internationella artiklar. I relation till internationella undersökningar eftersträvades studier 

vilka baseras på data från länder som i livsvillkor och välfärdsmodell påminner om svenska 

förhållanden. Detta i syfte att främja jämförelser. Eftersom jag undersöker hur akut hemlöshet 

gestaltas i vår samtid, har jag primärt sökt efter artiklar från 2000-talet och framåt. Samtidigt 

förekommer också äldre källor, vilket baseras på att jag velat förstå och jämföra deltagarnas 

upplevelser med hur hemlöshet gestalts över tid.  

     Följande databaser har tillämpats: Supersök genom Göteborgs universitet, Sociology 

Collection, Sage journal och Swesub. Sökorden kombinerades enligt en så kallad boolesk 

sökning: hemlös* AND (ohälsa* OR bostadspolitik* OR coping* OR exkludera* OR 

process*). homeless* AND (illness OR ”housing policy” OR exclusion OR coping OR 

escape* OR manage*). Därtill har jag använt mig av kedjesökning, vilket innebär att en 

artikel fungerat som utgångspunkt i sökandet efter artiklar inom samma tema5.  

     Flertalet studier med relevans både för påfrestningarna i och processen ur hemlöshet har 

påträffats. Däremot har det varit problematiskt att hitta studier mot akut hemlöshet specifikt, 

vilket i relation till internationell forskning kan bero på att andra språk inte på samma sätt 

delat in hemlöshet i olika boendesituationer. De vanligaste har istället varit att dela in 

hemlöshetsforskningen i olika kategorier, såsom hemlösa kvinnor, hemlösa barnfamiljer, 

hemlösa missbrukare, utestängningsmekanismer etc. 

     Kapitlet inleds med ett avsnitt om hur tidigare forskning förstår hemlöshetens orsaker. 

Därefter skildras hur bostads- och hemlöshetspolitiken inverkar på påfrestningarna i och 

processen ur hemlöshet. Avslutningsvis presenteras den ohälsa som genomsyrar en tillvaro i 

hemlöshet, liksom en beskrivning om hur påfrestningarna kan hanteras både funktionellt och 

dysfunktionellt.  

 
5 I samband med artikelläsningen blev jag ofta nyfiken på de källor som författaren hade refererat till. På den 

vägen kom jag i kontakt med flera artiklar, exempelvis ”Homeless and Vulnerable Meal Program Users: A 

Comparison Study” av Michael R. Sosin. 
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3.1 Hemlöshetens orsaker 

Orsakerna till hemlöshet är på många vis sammanlänkande med möjligheterna att kliva ur 

den. Följande avsnitt relaterar således i första hand till syftets andra del: processen ur 

hemlöshet. Hur hemlöshetens påfrestningar hanteras är samtidigt beroende av vad som 

orsakat situationen, varför avsnittet är av betydelse också för syftets första del.  

3.1.1 Individuella eller strukturella förklaringar på hemlöshet 

Genom att jämföra personer i hemlöshet med andra ekonomiskt utsatta grupper i Chicago, har 

Sosin (1992) identifierat fyra, delvis separata delvis invävda, förklaringsmodeller. Medan 

inledande två söker svar hos individen, förklarar resterande två i högre utsträckning 

hemlöshet som en konsekvens av strukturella förhållanden6.  

     Den inledande förklaringsmodellen går tillbaka till 1960- och 1970-talet och är utformad 

kring hypotesen att de hemlösa självmant dragit sig undan majoritetssamhället till förmån för 

ett liv i marginalen (Sosin, 1992). Även i Sverige, inte minst på 60-talet, hade liknande idéer 

starkt genomslag, vilket framgår av en litteraturöversikt publicerad i Socialmedicinsk tidskrift 

av Swärd (2004). I likhet med den inledande, betonar också den andra förklaringsmodellen 

individen (Sosin, 1992). Här förstås hemlöshet primärt vara orsakad av individuella brister 

och laster (ibid.).  

     Den tredje förklaringsmodellen lyfter blicken något. Här tolkas istället hemlöshet som en 

konsekvens av att individen inte lyckats träda in på arbetsmarknaden. Den fjärde och 

avslutande förklaringsmodell som Sosin (1992) identifierat lyfter blicken ytterligare och har 

en mer utpräglad strukturell ingång. Här förstås hemlöshet som en konsekvens av att 

utestängningsmekanismer inom välfärdssystemet motar undan individen (ibid.). Betydelsen 

av en välrustad välfärd betonas också i en kanadensisk studie av Patterson och Tweed (2009). 

I den kvalitativa intervjustudien går det att utläsa att tillgången till och innehållet i samhällets 

socialtjänst har viktiga funktioner för processen ur hemlöshet. Fokus bör därför inte ensidigt 

riktas mot den enskilde i hemlöshet, utan också mot det samhällssystem som tillåter 

 
6 Även om det material studien är uppbyggd kring insamlades för snart 30 år sedan, bedöms dess förklaringar på 

hemlöshet i hög utsträckning överensstämma med samtida forskning. Relationen mellan Sosins studie och mer 

samtida forskning återspeglar hur grundläggande synssätt på hemlöshet har varit förhållandevis stabila de senaste 

30 åren. Precis som under mitten av 80-talet, betraktas fortsatt hemlöshet i stor utsträckning utifrån ett synssätt 

vars enögda blick relaterar hemlöshet till brister hos antingen individen eller samhället.  
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hemlösheten att fortgå. Exempelvis beskriver Sosin (1992) att personer med missbruk 

och/eller psykisk ohälsa löper högre risk att drabbas av hemlöshet, men också att risken är 

högre bland exempelvis män, svarta och personer som varit myndighetsplacerade under 

uppväxten. Detta tyder på att genus, rasistiska strukturer och samhällets institutioner också 

bär skuld till situationen. Att uteslutande förstå hemlöshet som ett resultat av antingen 

individuella eller strukturella brister, blir således vilseledande. 

3.2 Hemlöshetspolitik  

Andersson och Swärd (2008) beskriver hur ideologiska och strukturella förändringar både 

producerar och reproducerar hemlöshet, vilket sätter fingret på hemlöshetspolitikens betydelse 

för påfrestningarna i och processen ur hemlöshet. I det här avsnittet skildras först hur en 

marknadsorientering av bostadspolitiken och det offentliga rummet inverkar negativt på 

processen ur hemlöshet. Därefter följer en redogörelse om hur tidigare forskning beskriver att 

samhällets sociala ansvarstagande minskat, vilket ökat påfrestningarna för personer i 

hemlöshet.  

3.2.1 Marknadsorientering 

Tillgången till bostäder är avgörande för processen ur hemlöshet. I en litteraturöversikt 

publicerad i Socialmedicinsk tidskrift beskriver Halldin (2008) hur miljonprojekten som 

upprättades i syfte att minska den svenska bostadsbristen under 60- och 70-talet i växande 

utsträckning omvandlas till bostadsrätter. Medan miljonprogrammen i första hand riktades 

mot inkomstsvaga grupper, vänder sig bostadsrätterna istället till köpstarka grupper, vars 

kapital inte kan jämföras med den ekonomiska verkligheten i hemlöshet (ibid.). 

     Marknadsorienteringen skulle kunna förstås i ljuset av Sahlins (2004) diskursanalytiska 

granskning av Socialstyrelsens utredningar kring svensk bostadspolitik. Av artikeln framgår 

att den svenska bostadspolitiken sedan tidigt 90-tal stegvis införlivats i marknadsekonomin. 

Inom ramen för marknadsdoktrinen, förväntas individen agera på bostadsmarknaden i rollen 

som kund (ibid.), vars spelregler är illa anpassade för personer i hemlöshet (Thörn, 2011).  

     I likhet med bostadspolitiken har också det offentliga rummet marknadsanpassats. I en 
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litteraturöversikt påvisar Thörn (2011) att samarbeten mellan offentliga och privata krafter i 

Göteborg sedan 1990-talet bidragit till att omförhandla det offentliga rummet7. 

Omförhandlingen följer av att det offentliga rummet utformats på ett sådant sätt som främjar 

medelklassens normer och ideal, vilket gör att problemtyngda grupper inte känner sig hemma 

i miljön och därför avstår från att vistas där (Thörn, 2011; Sahlin, 2004). Lutande bänkar, fler 

vakter, färre offentliga toaletter, avslöjande belysning samt fler övervakningskameror är några 

exempel på de ”sanitära” strategier som tillämpas (ibid).  

     Att problemtyngda grupper anses försämra platsens kommersiella värden, uppges vara en 

central drivkraft bakom dessa exkluderingsprocesser (Thörn, 2011). Utestängningen slår 

särskilt hårt mot grupper med bristande tillgång till andra platser, såsom ett hem (ibid.). 

Ökade påfrestningar underminerar i sin tur förmågan att hantera tillvaron på ett funktionellt 

sätt (Lippert & Lee, 2015). Istället göds dysfunktionella strategier såsom missbruk, 

kriminalitet och psykisk ohälsa, vilket i sin tur utgör ett hinder för hanteringen av och 

processen ur hemlöshet (ibid).  

3.2.2 Anti-välfärdsdiskurs  

I likhet med händelseutvecklingen på bostadsmarknaden och i det offentliga rummet, 

beskriver Bengtsson och Jacobsson (2018) hur marknadens logik rönt framgångar också inom 

välfärden, vilket återspeglas genom hur kostnadseffektivitet och måluppfyllelse överordnats 

värden av mer kvalitativ karaktär. Därtill har samhällets sociala ansvarstagande gentemot 

utsatta grupper minskat och attityden gentemot dem hårdnat, såväl nationellt (Westberg & 

Andersson, 2016; Bengtsson & Jacobssons, 2018) som internationellt (Fletcher & Wright, 

2017; Jensen & Tyler, 2015).  

     Genom en litteraturöversikt beskriver exempelvis Fletcher och Wright (2017) hur 

marginaliserade grupper beskylls för sin utsatthet och utmålas som förövare (ibid.), vilket går 

hand i hand med hur Jensen och Tyler (2015) beskriver en anti-välfärdsdiskurs. Genom ett 

diskursanalytiskt angreppsätt av medielandskapet i Storbritannien, påvisas hur en restriktivare 

socialpolitik legitimeras av en diskurs om att ett generöst välfärdssystem göder sociala 

 
7 I linje med nationalencyklopedin förstås det offentliga rummet som platser vilka är tillgängliga för 

allmänheten. 
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problem och dränerar samhället på resurser (ibid.). Exkluderingen från hjälp får i första hand 

konsekvenser för de i behov av hjälp, exempelvis personer i hemlöshet.  

3.3 Socialtjänstens problemidentiteter vs klientens motståndsstrategier 

Följande avsnitt angriper studiens syfte på en institutionell nivå genom att belysa hur 

utestängningsmekanismer inom socialtjänsten fördjupar påfrestningarna i och hindrar 

processen ur hemlöshet. Som en konsekvens av utestängningen utvecklar klienten olika 

motståndsstrategier, vilka i sin tur kan tjänstgöra som bränsle i processen ur hemlöshet.   

     I relationen mellan socialarbetare och klient är den förra överordnad den senare (Löfstrand, 

2008). Maktspelet mellan klient och socialsekreterare återspeglas bland annat genom att den 

senare förväntas omvandla klienten från en problemidentitet till en samhällsnyttig medborgare 

– i linje med institutionens diskurs om normalitet (ibid.). Parallellt med att 

problemidentiteterna kan fungera som en brygga till socialtjänstens hjälpinsatser, riskerar de 

också att mota undan individen och istället tillämpas som utestängningsmekanismer (ibid). 

Det handlar om hur de som faller utanför mallarna riskerar att hamna mellan stolarna i det 

avseendet att det saknas policys8 för hur just deras situation ska hanteras.  

     I linje med Löfstrand (2008) riktar Irestig et al. (2008) kritik mot socialtjänstens arbete 

med hemlöshet, inte minst det sätt på vilket hjälpen ofta baseras på disciplinerande 

maktutövning. Genom att hänvisa till klientens ”bästa”, kontrolleras den enskildes beteende 

och livsstil på ett sätt som begränsar både autonomin och integriteten. Det är därför inte 

förvånande att utsatta gruppers förtroende för socialtjänsten är lägst bland personer i 

hemlöshet (ibid.). Därtill beskrivs hur en växande individbetoning inom socialtjänsten utgör 

ett hinder för processen ur hemlöshet (Löfstrand, 2008). Individualiseringen uppges delvis 

kunna föras tillbaka på att ansvaret över boendefrågan förskjutits från stat till kommun, vilka i 

sin tur förflyttat ansvaret till individen. Utifrån en individualiserad hemlöshetsdiskurs riktas 

resurserna mot att försöka förändra den enskilde, istället för att bygga fler bostäder åt 

bostadsmarknadens riskgrupper.  

 
8 Med policy avses att genom avsiktsförklaringar och riktlinjer vägleda eller styra ett beslut i linje med önskade 

mål.  
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Enligt en litteraturöversikt baserad i England av Teasdale (2010) löper de mest utsatta – de 

akut hemlösa – högst risk för att utestängas från det skyddsnät som socialtjänsten förväntas 

utgöra. Orsaken grundas i att målgruppen inte anses lönsam att arbeta med. De står helt enkelt 

för långt ifrån de normativa mallar de förväntas foga sig efter (ibid.). I syfte att parera 

socialtjänstens utestängningsmekanismer har Löfstrand (2008) identifierat olika 

motståndsstrategier: att hävda sina rättigheter och argumentera mot beslut; att manipulera 

personalen och uppträda ironiskt; att lägga beslag på handläggarens tid, att hota personalen 

och att avbryta kontakten med myndigheten. Mer erfarna klienter äger också det Löfstrand 

(2008) definierat som klientkompetens. Med klientkompetens avses å ena sidan kunskap om 

sina egna rättigheter och skyldigheter, å andra sidan kunskap om vad socialtjänsten kan 

erbjuda och på vilka lagrum insatserna baseras (ibid.). Kunskap blir därför ett viktigt redskap 

både för att lindra påfrestningarna i och främja processen ur hemlöshet.  

3.4 Hemlöshetens påfrestningar 

Hur processen ur hemlöshet upplevs är beroende av vilka specifika påfrestningar som präglar 

situationen. Med utgångspunkt i tidigare forskning kommer därför den utsatthet och ohälsa 

som följer med hemlösheten att presenteras. Därtill beskrivs hur påfrestningarna kan hanteras 

både med funktionella och dysfunktionella copingstrategier. 

3.4.1 Ohälsa och missbruk 

Irestig et al. (2008) har jämfört hälsan bland personer i hemlöshet med hälsotillståndet hos 

befolkningen i stort. Av den kvantitativt utformade studien framgår att den självskattade 

hälsonivån är betydligt lägre och ångestnivån mer än dubbelt så hög bland personer i 

hemlöshet. I jämförelse med befolkningen i stort, är samtidigt de sociala nätverken mindre 

utvecklade och våldsutsattheten högre. Resultaten i Irestig et al. (2008) studie korresponderar 

med en litteraturöversikt om ohälsa bland hemlösa av Beijer och Fugelstad (2004). Av 

artikeln framgår att personer i hemlöshet är drabbade av en högre dödlighet i jämförelse med 

befolkningen i stort. Som högst uppges dödligheten vara bland unga hemlösa, en grupp vari 

kvinnor beskrivs vara hårdast drabbade. Därtill är personer i hemlöshet överrepresenterade 
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både vad gäller psykisk ohälsa och missbruk (ibid.), vilket Irestig et al. (2008) förstår både 

som en orsak till och ett resultat av att leva i hemlöshet.  

     Sambandet mellan psykisk ohälsa, missbruk och hemlöshet urskiljs också i en kanadensisk 

kontext av Patterson och Tweed (2009). Av intervjustudien påvisas hur närmare 80 procent av 

studiens drygt 60 informanter i hemlöshet är diagnostiserade med en eller flera psykiska 

sjukdomar. Därutöver har nästan 70 procent antingen ett alkohol-, drog- eller blandmissbruk.  

3.4.2 Dysfunktionella copingstrategier 

Med utgångspunkt i USA beskriver Karadzhov et al. (2020) och Lippert och Lee (2015) hur 

en tillvaro i hemlöshet underminerar förmågan att hantera påfrestningar. Istället göds 

dysfunktionella copinstrategier såsom isolering, självskadebeteende, kriminalitet och 

missbruk. Vidare återges hur missbruket ofta används i självmedicinerande syfte9.  

     Lippert och Lee (2015) gör en åtskillnad mellan temporär, periodisk och kronisk 

hemlöshet. Med kronisk hemlöshet åsyftas en hemlöshetsperiod som ska ha pågått i minst ett 

år. För att definieras som periodisk hemlöshet ska den aktuella hemlöshetsperioden ha pågått i 

mindre än ett år. Därtill ska minst två tidigare erfarenheter av hemlöshet förekomma. 

Temporär hemlöshet handlar istället om hur hemlösheten ska ha pågått i mindre än ett år och 

att tidigare erfarenheter av hemlöshet saknas. I jämförelse med personer i temporär 

hemlöshet, skildras att personer i periodisk och kronisk hemlöshet varit utsatta för fler och 

mer omfattande påfrestningar (ibid.). Det baseras på att påfrestningarna inordnas kumulativt, 

vilket gör att utsattheten för psykisk ohälsa, beroendesjukdomar och kriminalitet stiger i takt 

med tiden i hemlöshet.  Även i svensk kontext föreligger ett samband mellan tiden i och 

processen ur hemlöshet: ”Ju längre en person har varit hemlös, desto svårare har han i regel 

att återigen få en lägenhet” (Swärd, 2004, s. 9). 

3.4.3 Funktionella copingstrategier 

Parallellt med att hemlösheten ger bränsle åt dysfunktionella copingstrategier, påvisar 

resultaten i Karadzhov et al. (2020) studie att även funktionella strategier såsom optimism, 

 
9 Med självmedicinering åsyftas hur narkotika används i syfte att minimera obekväma och svårhanterliga 

känslor, exempelvis ångest, skam och stress.  
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stolthet, värdighet och humor används i syfte att lindra hemlöshetens påfrestningar. Andra 

funktionella strategier som beskrivs är att söka hjälp och att utvidga sitt kontaktnät (ibid). 

     Utöver de negativa påfrestningar som följer med hemlösheten och som skildrats utförligt 

av Lippert & Lee (2015), Irestig et al. (2008), Beijer och Fugelstad (2004), går det i 

Karadzhov et al. (2020) studie att utläsa att hemlösheten också kan ge utrymme åt 

återhämtning. Det handlar om hur hemlöshetens avskildhet kan utgöra en bro till funktionella 

copingstrateiger, exempelvis eftertanke, bearbetning, reflektion, djupare självkännedom och 

förnyade perspektiv vari det som ”faktiskt” är viktigt i livet omdefinieras (ibid.).  

4. TEORETISK REFERENSRAM  

Detta är en studie som vill öka förståelsen för hur några stockholmare upplever sin situation i 

och process ur akut hemlöshet. I fokus blir därför att försöka förstå upplevelser. För att 

åstadkomma detta vill jag angripa studieobjektens berättelser från olika nivåer. Jag vill kunna 

koppla upplevelserna både till individens handlingar och till den plats i vilken handlingarna 

utspelas. I syfte att uppnå detta har jag tagit stöd av följande teorier: 1) flytande modernitet, 2) 

samhällskontraktet, 3) disciplinerande maktutövning, 4) social exkludering och 5) 

copingteori.  

     Frånsett copingteorin, befinner sig teorivalet på en institutionell och strukturell nivå. Att 

tyngdpunkten riktas mot en högre nivå baseras på det intima samspelet mellan den enskildes 

process ur akut hemlöshet och det samhälle i vilket hemlösheten äger rum10. Men också 

upplevelsen av den akuta hemlöshetens påfrestningar påverkas av exempelvis bostadspolitik, 

ekonomisk konjunktur och av tillgången till och innehållet i socialtjänstens stödinsatser. 

Copingteorin däremot rör sig på en socialpsykologisk nivå, vilket kompletterar resterande 

teorier genom att primärt angripa deltagarnas subjektiva upplevelse av den akuta 

hemlöshetens påfrestningar.  

 
10 Det intima sambandet mellan individ och miljö har skildrats utförligt av bland annat Lippert & Lee (2015), 

Swärd (2004) och Löfstrand (2008). 
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4.1 Flytande modernitet   

Genom begreppet flytande modernitet utforskar Bauman (2012) det senkapitalistiska 

samhällssystemets bräcklighet. I en flytande kontext, är personer i akut hemlöshet inte bara 

hemlösa, utan hemlösa utan vare sig karta eller kompass – hänvisade att hitta en väg ur 

dimman på egen hand. På en institutionell nivå skulle den flytande moderniteten kunna förstås 

som en kafkastämning, vilket symboliserar en position fylld av ovisshet, vari ansvaret ständigt 

förskjuts till någon annan11. Tillståndet gör att rättigheter i juridisk bemärkelse blir svåra att 

omsätta i praktiken. Du kanske har rätt till en inkomst, men saknar ett bankkonto. Eller också 

känner du helt enkelt inte till att du har rätt till ersättningen.  

     Flytande modernitet verkar inom en individualistisk och konkurrensbetonad 

samhällskonstruktion, vilket lett fram till det Bauman (2012) beskriver som egoismens 

ordning. I motsats till den tillit och solidaritet som utmärker jämlikhetens ordning, präglas 

egoismens ordning av allmän misstro och misstänksamhet. I en flytande tillvaro är du istället 

din egen lyckas smed - individuella lösningar lanseras som botemedel på sociala problem 

(ibid), vilket sammanfaller med den anti-välfärdsdiskurs som skildrats i tidigare forskning av 

Jensen och Tyler (2015). Det handlar om hur sociala problem privatiseras, vilket både 

förflyttar ansvaret från stat till individ, och undergräver solidariteten med utsatta grupper 

(Bauman, 2012). I egoismens ordning betraktas de hemlösa istället som ett samhällshot.  

4.2 Samhällskontraktets relation till hemlöshet  

Olsson (2013) definierar samhällskontraktet som ett föreställt avtal mellan fria invånare i 

vilket de avstår från delar av sitt självbestämmande till en stat. Att kontraktet är ”föreställt” 

syftar på att det vare sig föreligger en plats eller en tidpunkt då kontraktet kan sägas ha 

upprättats (Hansson, 2014, 2015). Avtalet baseras istället på våra föreställningar om hur en 

stat respektive medborgare ska agera i relationen till varandra (ibid.). Inbakat i kontraktet 

 
11 Franz Kafka (1883-1924) levde som byråkrat om dagarna och författarna om nätterna i Österrike under tidigt 

1900-tal (Kafka, 2008). Hans litterära verk karakteriseras av att tillvarons begriplighet fallit isär, vilket resulterar 

i en situation vari den enskilde flyter omkring i en dimma så kompakt att varken råd eller direktiv leder rätt. I 

dimman leder instruktionerna istället till mer ovisshet och mindre begriplighet (ibid.). I likhet med en 

kafkastämning, gör hemlösheten att tidigare rutiner flyter samman till oförutsägbara sekvenser.  
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finns också en överenskommelse som dikterar villkoren mellan stat och individ (Olsson, 

2013). I allmän bemärkelse beskriver Bauman (2012) hur staten – inom ramen för kontraktet 

– tillskrivs legitimitet att skydda de trogna och straffa de otrogna. Som motkrav förväntas 

medborgarna fullfölja sina plikter och agera i enlighet med lagen (ibid.).  

     I en svensk kontext beskriver Hansson (2014, 2015) att kontraktet varken är sprunget ur 

moral eller solidaritet. Istället rör det sig om en handelsrelation baserat på ömsesidiga 

intressen. Trots detta ryms i kontraktet en föreställning om att staten ska värna om samhälles 

utsatta grupper och individer (ibid.). I den aktuella studien kommer samhällskontraktet att bli 

ett verktyg för att förstå relationen mellan deltagarna och välfärdsstaten, inte minst i dess 

egenskap som socialtjänst.  

4.3 Den exkluderande välfärdsstaten – om exkludering som process 

Deltagarna befinner sig i akut hemlöshet. De har exkluderats från ett hem, från en rumslig 

plats att själva förfoga över, vilket i sin tur sipprar över till andra delar av livet. I enighet med 

hur Young (1999) och Davidsson och Petersson (2018) förstår social exkludering, tolkar 

också jag det som en process, vars händelseförlopp bidrar till att individer nekas tillträde till 

en eller flera samhällsdomäner. I hemlöshet är du därför inte bara exkluderad från 

bostadsmarknaden, utan en kedjereaktion uppstår och utestängningen växer till andra 

områden. Exempelvis socialt i det avseendet att möjligheten till ett privatliv begränsas. På 

grund av hemlösheten blir det samtidigt svårt både att få och att behålla ett jobb, varför 

exkluderingen biter sig fast även ekonomiskt, vilket i sin tur påverkar hälsan et cetera.  

     I linje med teoribildningen om social exkludering beskriver bland annat Thörn (2011) att 

det offentliga rummet utformats på ett sätt som subtilt - halv dolt - motar undan 

problemtyngda grupper, såsom personer i hemlöshet. Platsens förvandling anspelar på hur van 

Dijk (2005) beskriver att effekterna av exkluderande diskurser förvärras om de konstrueras 

och sprids uppifrån - bland de så kallade eliterna. Bland eliterna sker exkluderingen mer 

subtilt i det avseendet att den kamoufleras genom att inlindas i normer. Maskeringen får en 

normaliserande funktion i bemärkelsen att utestängningen inte uppfattas som diskriminerande 

(ibid). Insvept i en normaliserande dräkt sipprar de exkluderande attityderna ned till 

samhällets övriga skikt för att slutligen smälta samman med majoritetskulturen.  
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I en välfärdsstat utgör ett hem norm, varför deltagarnas situation avviker från normen. I 

förhållande till majoritetsnormen har deltagarna också andra avvikande positioner, så som 

arbetslöshet, missbruk et cetera. Genom att förstå normbrotten i ljuset av van Dijk (2005) 

förväntas sambandet mellan struktur och individ öka, vilket innebär att kopplingen mellan 

deltagarnas upplevelser och den plats inom vilken hemlöshetens utspelas förtydligas.  

4.4 Disciplinerande maktutövning 

I ljuset av disciplinär maktutövning beskriver Foucault (1975/2004) hur avvikelse upplevs 

som ett hot mot samhällskroppen. Till följd av detta tillämpar samhällssystemet disciplinär 

maktutövning mot normbrytaren. Enligt Foucault (1975/2004) baseras disciplinerande 

maktutövning på att installera en lydnadssjäl i individen. En inre kritiker vars påtryckningar 

gör att avvikaren ”självmant” korrigerar det oönskade beteendet. Som medel används kontroll 

och övervakning; belöning och bestraffning.  

     I linje med uppsatsens konstruktivistiska kunskapssyn, kommer avvikelse även att 

anknytas till hur Kitsuse (1962) och Becker (1963/2006) beskriver fenomenet som en social 

konstruktion, vars särdrag skapas genom omgivningens reaktioner. Avvikelse konstrueras 

således i och av ett socialt sammanhang. I min myndighetsutövande roll inom socialtjänsten 

har jag själv tillämpat disciplinär maktutövning genom att begära in och kontrollera 

bankuppgifter och underlag från andra myndigheter; när jag tagit beslut om avslag eller bifall 

och när jag agerat gränsvakt genom att neka eller bevilja klienten boende. Här kommer 

disciplinär maktutövning att fungera som en teoretisk ingång vid tolkningen av deltagarnas 

upplevelser om inte minst socialtjänsten. Att relationen har betydelse för processen ur 

hemlöshet, går bland annat att utläsa i tidigare forskning av Löfstrand (2008) och Karadzhov 

et al. (2020). 

4.5 Coping - att hantera en tillvaro i akut hemlöshet 

Att leva i akut hemlöshet är förenat med en rad utsattheter och multipla påfrestningar. Den 

otrygghet, stress och maktlöshet som följer av att inte veta var och hur du ska tillbringa natten 
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är i linje med hur Lenneér-Axelsson (2010) samt Lazarus och Folkman (1984) skildrar det sätt 

på vilket copingstrategier utvecklas och iscensätts i samband med stress- och ångestfyllda 

situationer. Översatt till svenska betyder coping ’att hantera’, vilket skvallrar om att teorins 

användningsområde är att studera hur situationens kravbild hanteras. Copingteorin fokuserar 

alltså inte på hur personen har det, utan på hur hen tar det. I likhet med teoribildningen om 

social exkludering, förstås också coping som en process i det avseendet att strategierna är 

föremål för kontinuerlig förändring; vilka strategier som tillämpas varierar baserat på tid och 

rum (Lazarus & Folkman, 1984). Här handlar det om att förstå beteendets funktion i relation 

till att hantera de utmaningar som kantar en tillvaro i akut hemlöshet.  

     Strategierna kan tillämpas funktionellt likväl som dysfunktionellt (Lenneér-Axelsson, 

2010), vilket innebär att coping både kan lindra och öka påfrestningarna; både kan hindra och 

främja processen ur akut hemlöshet. I likhet med vad som skildrades i tidigare forskning av 

Lippert och Lee (2015), utgör däremot den akuta hemlöshetens påfrestningar en grogrund för 

dysfunktionella och undvikande strategier, såsom missbruk, kriminalitet och isolering. 

     Lazarus och Folkman (1984) gör en åtskillnad mellan emotions- och problemfokuserad 

coping. Emotionsfokuserad coping utgörs av kognitiva processer vars syfte består i att lindra 

ångest/stress. Exempel på emotionsfokuserade strategier är undvikande och distansering; 

minimering och selektiv uppmärksamhet; positivt tänkande, självkontroll samt positiva 

jämförelser (ibid.). Att som hemlös exempelvis döva ångest med narkotika eller alkohol utgör 

därför en emotionsfokuserad strategi, vars syfte består i att minimera ångest genom att 

undvika att konfronteras med den. Att i en stressande situation tänka positivt, är också det i 

linje med en emotionsfokuserad strategi.  

     Om emotionsfokuserad coping primärt handlar om att lindra oönskade känslor genom att 

undvika eller omformulera situationen, är problemorienterad coping konstruerad mot att 

hantera känslan genom att söka efter lösningar (Lazarus & Folkman, 1984). Det kan handla 

om att definiera situationen, konfrontera obehaget, väga olika handlingsalternativ gentemot 

varandra och söka stöd utifrån. Strategierna med vilka individen söker lösa upp de knutar som 

orsakat problemet kan riktas utåt likväl som inåt. Utåt i bemärkelsen att personen riktar 

strategierna mot omgivningen (ibid.), vilket skulle kunna exemplifieras med hur en person i 

hemlöshet etablerar kontakt med en hjälpinstans i syfte att reda ut sin situation. 

Problemfokuserade strategier som istället riktas inåt handlar om att bearbeta det egna jaget 
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(ibid.). Det kan handla om att utveckla nya förmågor i syfte att bli mer motståndskraftig i 

hanteringen av den akuta hemlöshetens stressfaktorer. Men också om att frigöra sig från ett 

dysfunktionellt missbruk, och därigenom bättre rustas för de prövningar som hemlösheten för 

med sig och de resurser som processen ur kräver.  

5. METOD   

Tillvägagångssättet faller inom ramen för den kvalitativa forskningstraditionen. Kapitlet 

inleds med en kortare beskrivning av min förförståelse. Därefter presenteras studiens 

kvalitativa forskningsdesign, och efter det studiens båda datainsamlingsmetoder liksom 

urvalsprocessen. Sedan beskrivs analysmetoden, liksom reliabilitet och validitet. 

Avslutningsvis beskrivs etikens roll genom uppsatsarbetet, liksom vilka strategier som 

tillämpats i syfte att bedriva forskningen på ett etiskt försvarbart sätt.   

5.1 Förförståelse 

All förståelse kan föras tillbaka på en förförståelse (Fangen, 2005; Sohlberg & Sohlberg, 

2013), och den är inte möjlig att frigöra sig ifrån (Bergström & Boréus, 2018). Som exempel 

belyser Heidegren (2009) att vi lever våra liv genom våra positioner, liksom hur det i varje 

position finns ett filter som vi tolkar vår omvärld genom. Att som jag - en vit medelålders 

man med medelklassbakgrund - försöka förstå hemlösheten utan egna erfarenheter av att 

befinna mig i en hemlöshetssituation, är förenat med svårigheter. I en meritokratiskt inordnad, 

och alltjämt patriarkal, samtid utgör mina positioner privilegier, vilket med besked 

kontrasterar med positionen i akut hemlöshet. I syfte att överkomma detta har jag 

genomgående strävat efter engagemang och inlevelse – att i den mån jag förmår placera mig i 

deltagarnas skor.  

     Den mest framträdande skillnaden mellan deltagarnas positioner och mina baseras på att 
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jag har ett hem12, medan deltagarna saknar ett. Under intervjusamtalen kom skillnaden delvis 

att inta rollen som ”elefanten i rummet”. Trots att både deltagarna och jag var djupt medvetna 

om skillnaden, ägnades väldigt lite tid åt att beröra den. I syfte att balansera skillnaden, 

brukade jag försöka definiera skillnaden. Istället för ett statiskt tillstånd, försökte jag att 

förmedla hemlöshet som en pågående process ur hemlöshet, som en situation mellan olika 

hem13.  

     Inledningsvis var jag osäker på om jag skulle berätta för deltagarna att jag arbetar som 

socialsekreterare. Å ena sidan var jag orolig för att informationen skulle väcka motstånd hos 

deltagarna. Å andra sidan hoppades jag att yrkeserfarenheterna också skulle kunna inbjuda till 

samtal. I linje med hur Fangen (2005) beskriver att den egna personen med fördel används 

som ett verktyg i kvalitativ forskning, valde jag att redan i ett tidigt skede berätta om mitt yrke 

för deltagarna. Upplevelsen är att informationen snarare inbjöd till samtal, än uteslöt ifrån. 

Främst eftersom min yrkesroll som socialsekreterare skapade nyfikenhet hos deltagarna. 

     Av Fangen (2005) skildras hur förförståelsen också rymmer fördomar. Genom min roll 

som socialsekreterare har jag kommit i kontakt med en hemlöshetskultur vars normer skiljer 

sig från majoritetssamhällets. Från en position utifrån upplevs normerna mer flytande och 

varierande, svårare att förutse och anpassa sig efter. Även om yrkeserfarenheterna har 

förberett mig för fältet, har de också lockat till förenklingar. I syfte att undvika detta har det 

varit viktigt att kunna luta sig mot tidigare forskning och studiens teoretiska ramverk.  

5.2 Kvalitativ forskningsdesign och konstruktivistisk kunskapssyn 

Studien faller inom ramen för den kvalitativa forskningstraditionen14. Utmärkande inom 

kvalitativ forskning är att försöka förstå snarare än att besvara; att beskriva hellre än att 

förklara (Sohlberg & Sohlberg, 2013; Barron; 1999). Likaså är kvalitativa studier att föredra 

när frågeställningarna baseras på den enskildes livsvärld (Bergström & Boréus, 2018), vilket 

 
12 Här avses ett hem i traditionell bemärkelse, vilket refererar till en intim, sluten och avskild plats. Till ett privat 

rum vars inre gränser och öppenhet för andra kontrolleras av dig.  
13 Inte heller hem är någonting statiskt. I likhet med hemlöshet är det istället en situation som efterhand kommer 

att ersättas av en annan, till ett annat hem eller till en boendesituation mellan två hem. Genom att betona 

likheterna, snarare än skillnaderna, upplevdes det som att avståndet mellan oss krympte.  
14 Med forskningstradition avses en form av vetenskaplig kultur, genom vilket omvärlden tolkas och förstås.  
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sammanfaller med hur jag vill förstå deltagarnas upplevelser av hemlöshet.  

     Akut hemlöshet förstås som en process, snarare än som ett statiskt tillstånd, vilket är 

förenligt med den konstruktivistiska kunskapstraditionen. I linje med hur Sohlberg och 

Sohlberg (2013) beskriver konstruktivismen, förstås verkligheten som en social konstruktion, 

vars innehåll och legitimitet är föremål för ständiga förnyelseprocesser. Därigenom 

förespråkas tolkande och förståelseorienterade metoder (Okasha, 2016), vilket upplevs vara i 

linje med den kvalitativa kombination av fotodokumentation och intervjuer som tillämpas här.  

     I polemik med vad som ofta är fallet i kvantitativ forskning (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010; Larsson, Lilja, Mannheimer, 2005), är resultaten från kvalitativa studier 

inte statiskt generaliserbara (Mayring, 2007). Utmärkande för kvalitativ forskning är istället 

dess kontextberoende, liksom dess ”relativa” möjlighet att överföra resultatet till liknande 

sammanhang (Payne & Williams, 2010; Bryman, 2018). I linje med hur Fangen (2005) och 

Okasha (2016) förstår kvalitativ forskning, och i direkt motsats till positivismens 

neutralitetsideal, tillämpas här subjektet som ett verktyg, som medskapare under 

forskningsprocessen. En process där syftet inte är att presentera ett allmängiltigt svar, utan att 

genom lämpliga teorier beskriva hur några stockholmare upplever sin situation i och process 

ur akut hemlöshet.   

5.3 Datainsamling och urvalsprocess 

Följande avsnitt kommer att beskriva hur studiens empiriska material samlats in och hur 

materialet har bearbetats och analyserats. Avsnittet är indelat i tre underrubriker: 1) 

fotodokumentation, 2) kvalitativa intervjuer och 3) urvalsprocess.  

5.3.1 Fotodokumentation 

I syfte att utforska upplevelserna av påfrestningarna i och processen ur akut hemlöshet, ville 

jag komma i kontakt med fältet och uppleva dess kultur. I samklang med hur Zintchenko 

(2005) skildrar mötet mellan bild och kontext, kommer fotografierna att länka samman 

deltagarnas upplevelser till ett sammanhang. Brinton Lykes och Scheib (2016) belyser att 

fotodokumentation rymmer såväl visuella som verbala och förståelseorienterade tekniker. 
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Framgår gör också hur fotograferingen ger deltagaren möjlighet att skildra sin situation och 

förmedla sin specifika berättelse (ibid.). Med hjälp av fotografierna kommer därför 

deltagarnas upplevelser att kunna kontextualiseras till ett konkret sammanhang.  

     Inom ramen för hur Fangen (2005) samt Hall et al. (2014) skildrar den hermeneutiska 

rörelsen mellan del och helhet, har avsikten varit att förstå varje enskilt foto som ett narrativ: 

en sammanhanägnade berättelse vars mönster framträder först efter att den större och mer 

övergripande kontexten vävts in. Med studiens syfte som utgångspunkt har respektive 

deltagare instruerats att fota enligt följande två hållpunkter: 1) hemlöshetens påfrestningar och 

2) hinder/möjligheter till en bostad.  

     Att jag inte medverkade under fotograferingen skulle kunna tolkas som en brist. Detta 

utifrån att den kontext i vilken bilderna togs inte har upplevts av mig personligen, vilket i sin 

tur kan ha påverkat mina tolkningar. Genom att föra en dialog med deltagarna om respektive 

foto, har jag försökt att kompensera för detta. Här har också mina erfarenheter som 

socialsekreterare fungerat som en bro till deltagarnas fotografier i det avseendet att mina 

förkunskaper underlättat arbetet med att förstå bilderna utifrån sitt sammanhang.  

5.3.2 Kvalitativa intervjuer  

Efter att bilderna framkallats medverkade deltagarna under kvalitativa intervjuer. Kvalitativa 

intervjuer handlar om att konstruera kunskap tillsammans (Kvale, 2006). Korrekt utförd kan 

metoden fungera som en bro till den andres livsvärld (ibid.), varför metoden anses vara i linje 

med avsikten att utöka förståelsen för hur några stockholmare upplever påfrestningarna i och 

processen ur akut hemlöshet.  

     Utöver att intervjuer kan bidra med förståelse, sammanhang och frigörelse, beskriver 

Kvale (2006) att de samtidigt kan leda till: 1) envägskommunikation, 2) instrumentell 

kommunikation och 3) manipulerande kommunikation. Genom att vara öppen både med min 

roll och med studiens syfte, är min upplevelse att samtalen utvecklades på ett naturligt sätt, 

utan inblandning av ledande frågor och dolda intressen. Inte heller upplevdes deltagarna bli 

hämmade av situationen, snarare är intrycket att de uppskattade hur metoden gav dem 

utrymme att utrycka sina upplevelser om att befinna sig i akut hemlöshet.  

     I syfte att inte drunkna i ett myller av data, har hållpunkter upprättats genom en 

semistrukturerad intervjuguide (Se bilaga 2). Medan jag ansvarat för fokus/inriktning, har 
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deltagarna erbjudits förhållandevis fria tyglar att reflektera kring intervjuguidens olika 

områden. Frågorna följde ingen bestämd ordning utan anpassades efter situationen. 

Intervjuerna tog mellan 45 - 120 minuter. Tidsvariationen kan främst föras tillbaka på rent 

allmänna faktorer, exempelvis tidpunkt, dagsform, personlighet etc. Intervjuerna ägde rum 

under mars – juni 2021. Till följd av den pågående pandemin (covid-19) har intervjuerna ägt 

rum utomhus. Vi höll ett avstånd med minst två meter till varandra och deltagarna 

uppmanades lämna återbud vid minsta förkylningssymptom. Detsamma gällde mig.  

5.3.3 Urvalsprocess 

Av Tursunovic (2002) framgår att mindre urval med fördel kan använda sig av ett 

välanpassat, kommunikationsstyrt och teoretiskt styrt urval. I linje med detta lutar jag mig 

mot en strategisk urvalsprocess, vilket baseras på att jag har valt ut 6 personer i akut 

hemlöshet i Stockholms innerstad. Jag ville att deltagarna skulle påminna om den större 

gruppen i akut hemlöshet, varför variation eftersträvades. Därför söktes deltagare från båda 

könen, såväl unga som gamla, och tiden i hemlöshet fick gärna variera, men inte understiga 

tre månader. Så här blev urvalet: 

 

 

 

 

                                            Figur 1.             

Deltagare har rekryterats genom informationsblad. Dessa har både skickats via e-post till 

ideella organisationer, och delats ut personligen i samband med att jag stått utanför två olika 

dagcenter för personer i akut hemlöshet i Stockholms innerstad. Totalt delade jag ut 24 

kameror. Av de utdelade kamerorna återfick jag 7, och 124 bilder framkallades. Utav dem 

som lämnade tillbaka sin kamera medverkade 6 under intervjun. Således spelade också 

slumpen in. Exempelvis kunde jag inte styra över vilka som lämnade tillbaka kameran och 

medverkade under intervjun. Inte heller vilka som vid tidpunkten för rekryteringen råkade 

Deltagare 

• EM: 31 år, kvinna. Hemlös i 7 månader. 

• Allena, 38 år, kvinna. Hemlös i 12 - 13 år 

• Ethos, 28 år, man. Hemlös i 4 - 5 år. 

• Spectroll, 53 år, man. Hemlös i 7 - 8 år. 

• Lemick, 62 år, man. Hemlös i 19 år. 

• Hannu, 66 år, man. Hemlös i 18 år. 
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befinna sig på platsen.  

     Orsakerna till det höga bortfallet bland personer som tog emot, men inte lämnade tillbaka 

en kamera, kan vara flera. Möjligheten att få en gratis engångskamera skulle kunna vara en. 

En annan förklaring är att det fanns ett intresse av att medverka, men att olika 

livsomständigheter kom emellan. Exempelvis bytte många mobiltelefon ofta och vi kunde helt 

enkelt inte komma i kontakt med varandra. Bland fotografierna fanns ett mindre antal som 

inte gick att tolka på grund av bristande bildkvalitet. Dessa användes inte i analysen.  

5.4 Bearbetning och analysmetod 

Reflektionsmässigt påbörjades analysen redan under intervjutillfällena, liksom i samband med 

att fotografierna framkallades och intervjuerna transkriberades15. Transkriberingarna 

genomfördes av mig och blev en viktig byggsten i arbetet med att lära känna materialet. 

Genom att koda och tematiskt analysera materialet har empirin avgränsats, sorterats och 

slutligen resulterat i tre teman.   

5.4.1 Tematisk analys 

Att omvandla sex intervjuer till text resulterade i cirka 150 A4-sidor. I syfte att inte drunkna 

av omfånget och gå vilse i materialet har tematisk analys tillämpats. Genom att utforska 

likheter och skillnader, mönster och strukturer, beskriver Bryman (2008) hur tematisk analys 

hjälper till att sortera, gruppera och förstå materialet. I linje med hur Alvesson och Sköldberg 

(2008), Kvale och Brinkman (2014) samt Bryman (2008) beskriver en tematisk analysmetod, 

kodades och tematiserades materialet genom följande struktur: 1) Lära känna materialet, 2) 

identifiera initiala koder, 3) inordna kodningarna i teman, 4) kritiskt granska teman och 5) 

meningskoncentrering. Det innebär att jag har utforskat texternas relation till varandra. 

Syftesrelevanta delar har kodats och textutdrag har förflyttats mellan varandra. Exempelvis 

ord och meningar som återkom ofta och hos flera deltagare. Både direkta och indirekta 

meningar/budskap har beaktats. Genom att placera fotografierna synligt i rummet, 

konstruerades också ett växelspel mellan text och bild.   

 
15 Intervjuerna transkriberades kort efter intervjutillfällena.  
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Initialt identifierades tio teman: 1) Hemlöshetskultur, 2) Missbruk, 3) Psykisk och/eller fysisk 

ohälsa, 4) Kriminalitet, 5) Systemkritik, 6) Ambivalens 7) Social exkludering, 8) Utsatthet för 

brott 9) Motstånd och 10) Process ur hemlöshet. Genom att kritiskt analysera respektive tema 

och studera dem i relation till varandra, kunde materialet efterhand brytas ned till följande tre 

teman: Utestängning, Överlevnad och Motstånd. Att reducera tio teman till tre innebar i det 

här fallet inte att innehållet i övriga teman föll bort. I linje med hur Bryman (2008) förstår 

tematisk analys, bearbetades istället övriga teman in i de slutgiltiga tre.  

     En brist med en tematisk analysmetod, såsom Bryman (2018) förstår det, är att helheten 

riskerar att påverkas negativt när textutdrag separeras från sitt ursprungliga sammanhang. 

Upplevelsen delas också av mig, samtidigt kompenserades detta med marginal genom att 

texten, med hjälp av tematiseringen, fick en tydligare struktur och ett klarare språk. Genom 

analysmetoden framträdde också mönster, vars innehåll och relation till varandra förflyttade 

deltagarnas upplevelser till högre abstraktionsnivåer, vilket varit centralt för studiens syfte. 

     Av betydelse för läsaren är också att respektive tema bör förstås som ett resultat av 

deltagarnas subjektiva upplevelser av att befinna sig i akut hemlöshet. Dessa upplevelser har 

också tolkats genom studiens teoretiska ramverk. Andra teorier och andra deltagare, hade 

resulterat i delvis andra teman. Samtidigt är detta i linje med hur Alvesson och Sköldberg 

(2008) förstår konstruktivismen, vars kunskapssyn den här studien bygger på.  

5.5 Generaliserbarhet - validitet och reliabilitet  

Möjligheterna att generalisera ökar i takt med urvalet (Mayring, 2007). Upplevelserna från 

studiens sex deltagare är därför inte representativa för alla stockholmare i akut hemlöshet. I 

enighet med Payne och Williams (2005) samt Mayring (2007) har jag istället anpassat 

generaliseringen till en kvalitativ ram. Enligt Payne och Williams (2005) främjas kvalitativa 

generaliseringar av tydligt definierade begrepp (validitet i operationalisering), varför jag 

eftersträvat klarhet i språket, liksom jag presenterat vilka teorier och vilken forskning jag lutar 

mig emot. Mayring (2007) fyller i och menar att generaliseringen främjas av reflektion och 

transparens. Jag har skildrat från vilka positioner jag tolkar, liksom jag strävat efter att återge 

deltagarnas upplevelser så nyanserat och autentiskt som möjligt. Genom att överlåta 

fotograferingen till deltagarna, upplevdes det samtidigt som att bilderna blev mer intima och i 
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högre grad återspeglade deltagarnas miljöer, vilket påminner om hur Kvale och Brinkmann 

(2014) beskriver ekologisk validitet.  

     I syfte att undvika missförstånd har bilderna tolkats tillsammans med deltagarna. Under 

intervjuerna har jag ställt följdfrågor, gjort sammanfattningar och efterfrågat exempel, vilket 

enligt Kvale och Brinkmann (2014) bidrar till att stärka validiteten. I syfte att öka tolkningars 

giltighet, har jag sökt efter nyanser, liksom jag värderat dem i relation till frågeställningarna. 

Genom pilotstudier med en vän har intervjuguiden testats, vilket stärkt validiteten genom att 

jag därigenom försäkrade mig om att frågorna relaterade till syftet.  

     Även om varje situation är unik, är förhoppningen att det ur deltagarnas upplevelser ska 

vara möjligt att identifiera mönster som vidgar förståelsen för hemlösa i stort.  

5.6 Etiska överväganden 

Forskning om utsatta grupper och individer är förenat med en rad etiska överväganden 

(Barron, 1999; Helgesson, 2015). Att personer i hemlöshet utgör en särskilt utsatt grupp har 

skildrats utförligt av bland annat Halldin (2008), Irestig et al. (2008) Burström et al. (2008) 

samt Lippert och Lee (2015), och förstärker kraven på mig att i min forskarroll bemöta 

deltagarna utifrån en etisk blick.  

     Studien har utformats enligt de etiska forskar- och individskyddskrav som utvecklades av 

Vetenskapsrådet (2017) i början på 1990-talet. Forskarkravet anspelar på extern forskaretik 

(relationen mellan forskare och hantverk) och grundas i att forskningen ska erbjuda något 

nyttigt till samhället. Utöver att söka efter kunskapsluckor, har jag strävat efter intellektuell 

hederlighet i det avseendet att processen skildrats utförligt - och utifrån min förmåga - med 

högsta möjliga klarhet/skärpa. Individskyddskravet är utformat för att skydda den enskilde 

från olika former av men och kan brytas ned i fyra konkreta huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

     När det kommer till informationskravet har jag valt att vara öppen med de premisser som 

ligger till grund för uppsatsen. I linje med detta informerades deltagarna om eventuella för- 

och nackdelar med att medverka, liksom att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som 

helst. I enighet med samtyckskravet undertecknade deltagarna en skriftlig samtyckesblankett 

(Se bilaga 3) och de erbjöds en kopia. Inom ramen för konfidentialitetskravet har deltagarna 
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avidentifierats genom uppdiktade namn, vilka de själva har valt. Även andra aspekter med 

anknytning till konfidentialitet har avidentifierats, såsom ett specifikt socialkontor eller en 

viss handläggare. Transkriberingarna utfördes av mig. Eftersom tal- och skriftspråk skiljer sig 

något åt, har jag ibland ändrat lite i meningsuppbyggnaden. Samtliga inspelningar raderades 

efter att de transkriberats. Fotografierna har förvarats på ett sätt som inte är tillgängligt för 

någon annan än mig själv. Därtill har deltagarna erbjudits kopior av bilderna och uppmanats 

att kontakta mig vid frågor om uppsatsen. Även samtyckesblanketter och anteckningar har 

förvarats oåtkomligt. I linje med nyttjandekravet har det empiriska materialet använts till 

uppsatsen och inget annat. Samtliga deltagare har erbjudits en kopia av uppsatsen efter att den 

färdigställts. Den råa datan kommer att raderas efter att uppsatsen färdigställts och godkänts.  

Enligt en överenskommelse mellan deltagarna och mig har jag kvar fotografierna som 

underlag åt en fotobok som planerats preliminärt längre fram.  

     Inom ramen för Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer, har etiken beaktats som en 

integrerad del genom hela forskningsprocessen. Därtill har jag strävat efter ett förhållningssätt 

vilket överensstämmer med hur Skau (2007) beskriver skademinimeringsprincipen. Till 

exempel: flera foton återspeglade såväl inträngande som integritetskänsligt material, varför 

jag varit noga med att förhöra mig om deltagarens förhållningssätt till att bilden/bilderna 

figurerar i uppsatsen. I enighet med anonymitetskravet, har jag avidentifierat samtliga foton.  

Jag har också reflekterat kring mina tolkningar och försökt att presentera dem på ett sätt som i 

möjligaste mån undviker men.   

6. RESULTAT/ANALYS  

Genom deltagarnas upplevelser framträdde tre dominerande teman: Utestängning, 

Överlevnad och Motstånd. Resultatdelen inleds med en beskrivning om hur 

utestängningsmekanismer på en strukturell och institutionell nivå ökar påfrestningarna i och 

hindrar processen ur akut hemlöshet. Därefter beskrivs hur hemlöshetens påfrestningar 

underminerar förmågan att hantera situationens utmaningar på ett funktionellt sätt; istället 

uppstår en situation vari krafterna investeras i att överleva. Avslutningsvis beskrivs hur 
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utestängningsmekanismerna aktiverar olika motståndsstrategier på en individuell nivå, vilket 

samtidigt reflekterar samspelet mellan individ och samhälle. Medan somliga 

motståndsstrategier gynnar processen ur hemlöshet, förstås andra som ett hinder. Ett urval av 

deltagarnas fotografier kommer att återknytas till respektive tema. 

6.1 Utestängning 

 

 

Bild 1. Foto: Allena.  

Utestängd från ett hem försöker Allenas pojkvän komma till ro på en bänk. Även fast lakanet 

till viss del hjälper, är han kusligt utelämnad åt både vädrets krafter och omgivningen. Bilden 

utgör en bro till studiens inledande tema: Utestängning. Bland deltagarnas upplevelser 

dominerade ett tema i vilket deltagarna upplever sig vara utestängda från majoritetssamhället. 

Avsnittet kommer att behandla utestängning från: 1) socialtjänsten, 2) bostadsmarknaden och 

3) det offentliga rummet.  

6.1.1 Socialtjänsten 

Förtroendet för socialtjänsten är som lägst bland personer i akut hemlöshet, detta har bland 

annat skildrats i tidigare forskning av Irestig et al. (2008). Även deltagarna här förmedlar en 



 38 (77) 

mestadels negativ bild av socialtjänsten. De upplever att socialtjänstens kontrollerande och 

kravställande egenskaper både ökar påfrestningarna i och hindrar processen ur hemlöshet:  

… just det här att de alltid ställer en massa orimliga krav. Det kan vara att man ska fylla i några 

jävla papper. Och för dem är det bara ’ta ett papper och fyll i’, men för en annan är det så jävla 

mycket mer. Och just de här orimliga kraven […]. 

Ethos, 28 år, man. 

Man blir motarbetad och fasthållen i ett ekorrhjul och fastnar mellan stolarna. Inte nog med att 

man hamnar mellan stolarna – man blir fastklämd mellan stolarna. Så då går man hellre 

därifrån. 

Allena, 38 år, kvinna.  

Det är alltid en massa papper och sånt där… och jag ser ju nästan ingenting. […] de har bara 

varit en massa problem.  

Spectroll, 53 år, man.  

Genom en institutionell nivå beskriver Hansson (2014, 2015) att medborgaren, i händelse av 

nöd, förväntar sig hjälp från staten, vilket kontrasterar med deltagarnas upplevelser om att 

vara utelämnade åt sig själva. När deltagarna konfronteras med socialtjänstens disciplinära 

maktutövning uppstår istället en obalans mellan förväntningarna på myndigheten och dess 

faktiska funktion. Inom ramen för samhällskontraktet skulle därför deltagarnas kritik mot 

myndigheten kunna förstås som en konsekvens av att förväntningarna på en bostad 

kolliderade med oförutsedda motkrav från myndigheten. Friktionen ökar påfrestningarna i och 

hindrar processen ur akut hemlöshet. Med hänvisning till socialtjänsten beskriver exempelvis 

Allena att hon ”… hellre [går] därifrån”, vilket utestänger henne från hjälp och binder henne 

vid att söka en väg ur hemlösheten mer eller mindre på egen hand.   

     På en strukturell nivå skulle disciplinär maktutövning inom socialtjänsten kunna förstås 

med hjälp av hur Baumans (1999, 2012) beskriver den individualistiska lärosats som 

genomsyrar västvärldens flytande samtid. I en individualistisk lärosats är du din egen lyckas 

smed (ibid), vars diskursiva tankefigur skänker en legitim slöja över hur socialtjänsten, genom 

disciplinär maktutövning, förskjuter ansvaret över boendefrågan från samhället till individen. 

Istället för att växa av ansvaret, påvisar empirin snarare att ansvarsförskjutningen tenderar att 

stänga ute deltagarna från hjälp. Exempelvis beskriver Spectroll att det ”… känns som att 
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socialen inte vill ha kontakt med mig”, och Ethos berättar att socialtjänsten aldrig tar något 

”… eget ansvar”.  

 

Bild 2. Foto: Hannu. 

Genom kameralinsen har Hannu fångat en övergiven drake, fastklämd mellan grenarna i ett 

träd. Liksom deltagarna är draken hänvisad att överleva vädrets krafter på egen hand. Lippert 

och Lee (2015) beskriver i tidigare forskning att en tillvaro i akut hemlöshet underminerar 

förmågan att hantera påfrestningar. Istället göder hemlösheten förekomsten av exempelvis 

psykisk och fysisk ohälsa; missbruk och brottslighet. Sambandet har också skildrats utförligt i 

tidigare forskning av Irestig et al. (2008), Beijer och Fugelstad (2004) Swärd (2004), Lippert 

och Lee (2015), Patterson och Tweed (2009) och Karadzhov et al., (2020) med flera. En 

mindre utestängande och mer inkluderande socialtjänst skulle därför kunna lätta 

påfrestningarna i och främja processen ur akut hemlöshet.   

     Deltagarnas upplevelser av att vara utestängda från socialtjänsten skulle samtidigt kunna 

förstås inom ramen för hur Sahlin (2004), Thörn (2011) och Löfstrand (2008) beskriver en 

växande individbetoning inom socialtjänsten. Individorienteringen utmärks bland annat av hur 

strukturellt förändringsarbete, såsom fler bostäder åt bostadsmarknadens riskgrupper och en 

mer inkluderande socialtjänst, fått lämna företräde åt att behandla och rehabilitera personer i 

hemlöshet (ibid). Genom disciplinär maktutövning riktas exempelvis insatserna mot att träna 

den bostadslöse i att ”bo”.  

     Allena, som tidigare varit beviljad en träningslägenhet genom socialtjänsten, ger delvis 
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uttryck åt en lättnad över att inte längre behöva vara en del av den kontrollverksamhet hon 

upplevde sig vara utsatt för: 

… som sagt, när jag hade lägenhet […] Och den här oron för att bli av med lägenheten på grund 

av detta [missbruk] eller att man skulle bli nekad hyra eller sådär. […] De vänder ut och in på 

alla vinklar och vrår av ens liv. Och det är liksom kränkande… Man kollas upp och ifrågasätts 

hit och dit. Det är ett sånt jävla bök och det är liksom inte värt det i slutändan. […] Nu behöver 

jag inte hålla upp någon mask […] eller utge mig för att vara redigare än jag egentligen är. 

Allena, 38 år, kvinna.  

Allenas upplevelse av att ha varit utsatt för kontroll, har analyserats med hjälp av Foucaults 

(1975/2004) tillämpning av disciplinär maktutövning. Genom att som socialtjänsten hota med 

vräkning, tvingades Allena ”hålla uppe en fasad”. Hon upplevde sig vara tvingad att ge 

intryck åt en förändringsprocess för att inte riskera sitt ”hem”. Av intervjun framgår att hon, 

inte bara var medveten om övervakningen, utan också om påföljderna, vilket i ljuset av 

disciplinerande maktutövning handlar om att maktutövaren vill hålla en ”… hälsosam skräck 

vid liv” (Foucalt, 1975/2004, s. 144). Genom att göra Allena medveten om att hon kan vara 

övervakad, förväntas hon anpassa sitt beteende på egen hand. Foucault (1975/2004) liknar det 

vid att installera en lydnadssjäl; en inre domare vars kontroll reglerar beteende på egen hand.  

     Till följd av lydnadsprocessen drar Allena sig idag från att på nytt ansöka om hjälp från 

socialtjänsten, istället föredrar hon den hjälp som frivilligorganisationer erbjuder. I likhet med 

Allena förstår också Ethos disciplinär maktutövning som en utestängningsmekanism från 

hjälp.  

… oavsett vilken strategi man väljer så blir det dåligt. Om jag formulerar mig väl tror de ofta att 

jag inte mår så dåligt och kraven blir högre eller också tycker de inte att man behöver någon 

hjälp alls. Är jag däremot ärlig med hur jag mår, exempelvis att man är en fara för en själv, då 

har de makten att helt kontrollera ens liv. […] Men oavsett hur jag gör så blir det ingen 

förbättring. 

Ethos, 28 år, man. 

I likhet med Allenas upplevelser, sätter också Ethos fingret på att hjälpen villkoras av att du 

först behöver anpassa dig efter socialtjänstens förväntningar på hur en situation i akut 

hemlöshet ska se ut. Ethos upplever att han har testat att uttrycka sina stödbehov på alla 
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tänkbara sätt, men att inga försök har lett till hjälp. I likhet med hur Bauman (2012) förstår 

flytande modernitet, uppstår ett moment 22 där ingen strategi, inget förhållningssätt, bär frukt. 

När Ethos är ärlig med hur han mår, sjösätts artilleriet och socialtjänsten får ”… makten att 

helt ta över [hans] liv”. När han istället tonar ned sin utsatthet, beskrivs antingen att 

”[mot]kraven blir högre”, eller också att han inte längre anses vara i behov av ”någon hjälp”. 

Istället för att arbeta med processen ur hemlöshet, investeras krafterna åt mindre 

framgångsrika försök att anpassa sig till systemet. I likhet med hur klientkompetens beskrivs i 

tidigare forskning av Löfstrand (2008), ställer anpassningsprocessen höga krav på den 

hjälpsökande. För att erbjudas hjälp behöver den enskilde först äga förmågan att presentera 

sin situation på ett sätt som tillmötesgår hjälpsystemet, vilket förutsätter såväl språklig 

kompetens som kunskap om hur hjälpsystemet fungerar.  

     I syfte att komma tillrätta med deltagarnas upplevelse av en exkluderande socialtjänst, 

föreslår Ethos att socialtjänsten borde anställa personer med ”… egen erfarenhet av 

hemlöshet”. Också Hannu stämmer in i ett inifrånperspektiv genom att berätta hur tillvaron i 

hemlöshet inte kan förstås om ”… man själv inte levt som hemlös”. Inifrånperspektivet utgör 

en brygga till hur Foucault (1975) beskriver det ömsesidiga förhållandet mellan kunskap och 

makt vari båda förstärker varandra. Att i högre grad förstå klienten som en kunskapskälla 

skulle därför inte bara bidra med viktig förstahandserfarenhet, utan det skulle också utjämna 

maktförhållandet mellan socialsekreterare och klient, vilket samtidigt skulle underlätta både 

för påfrestningarna i och processen ur akut hemlöshet.  

6.1.2 Den reguljära bostadsmarknaden  

Utöver utestängning från socialtjänstens insatser, är också utestängningsmekanismer på den 

reguljära bostadsmarknaden ett dominerande tema bland några av studiens deltagare. Här 

kommer Hannus och Lenmicks upplevelser att figurera som exempel: 

Men det var elen och allt som kunde vara fel med lägenheten var fel med den. Det var 

kloakläckor och saker och ting var trasiga rent allmänt. Ventilationen var också jättedålig. Min 

känsla var väl att hyresvärdarna ville ha bort mig så att någon annan kunde köpa lägenheten 

istället. De ville göra om den till bostadsrätt, det var ett sånt här privatiseringsprojekt. […]. När 

det har gått så långt så att man hamnar utanför, då går det liksom inte att komma in igen utan 
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man blir motarbetad. 

Hannu, 66 år, man. 

Jag hade innehaft ett förstahandskontrakt för en hyreslägenhet sedan den 1:e juni år 1980. 

Därefter gjordes hyresgästföreningen om till en bostadsrättförening. Och enligt svensk lag har 

man ju då i teorin all juridisk rätt i världen att bo kvar som vanlig hyresgäst, men i praktiken är 

det ju inte så va. Av principiella skäl kunde jag ha valt att köpa lägenheten. […]. De flesta köpte 

sina lägenheter och gjorde om dem till bostadsrätter. Jag ville då inte göra det. 

Lenmick, 62 år, man. 

Såväl Hannus som Lenmicks berättelser är slående lika varandra. Båda hade levt i en 

hyreslägenhet hos ett kommunalt bostadsbolag sedan början av 1980-talet. I början av 2000-

talet såldes bostadsbolagen till privata fastighetsägare som ville ombilda hyresrätterna till 

bostadsrätter. Den marknadsorientering som Hannu och Lenmicks upplevelser anspelar på, 

kan förstås i ljuset av hur Young (1999) argumenterar för att det kapitalistiska 

samhällssystemet föder en konkurrensmentalitet som undergräver solidariteten med utsatta 

grupper och individer. I förhållande till Hannus och Lenmicks upplevelser, bör därför inte 

marknadsorienteringen endast förstås som en bidragande orsak till, utan också som ett hinder 

för, processen ur hemlöshet. Samtidigt som privatiseringsprocessen utvisade dem från ett 

hem, gör marknadens konkurrensmentalitet att de dessutom avvisas från att tillträda ett hem 

på nytt.  

     I tidigare forskning av Thörn (2011) beskrivs att marknadens logik inneburit att den 

tidigare policyn, där bostad betraktades som en rättighet, skrotats. Istället har en bostad 

alltmer kommer att förstås som en vara bland andra varor (ibid). I linje med de nya rollerna 

som kunder erbjöds Lenmick och Hannu att köpa sina hyreslägenheter. Då de vägrade, 

reagerade den privata fastighetsägaren:  

I samband med en renovering [stambyte] så började det försvinna saker från min lägenhet och 

dessutom avbröts renoveringen av just min lägenhet av någon för mig okänd anledning. I 

samband med detta höjdes hyran med 60 procentenheter med hänvisning till en renovering som 

de faktiskt inte hade utfört. 

Lenmick, 62 år, man. 
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De [den nybildade bostadsrättsföreningen] sa att de skulle fixa till det. Men de gjorde de ju inte 

och ändå höjdes hyran, trots att de inte rättat till det här… det var ju trasigt överallt. 

Hannu, 66 år, man. 

Båda berättelserna utmynnar i att de hamnar i konflikt med de nybildade 

bostadsrättsföreningarna varpå de blir vräkta. I linje med den svårfångade och diffusa dimma 

som enligt Bauman (2012) är kännetecknande för vår flytande samtid, utvisades de till gatan 

utan vare sig karta eller kompass. Båda två berättar hur de blivit kvar i hemlösheten, Hannu i 

18 år och Lenmick i 19 år, vilket i sig ökar påfrestningarna i och hindrar processen ur 

hemlöshet. Inte minst då det i tidigare forskning framgår att påfrestningarna lagras 

kumulativt, vilket innebär att processen ur hemlöshet försvåras i takt med tiden (Swärd, 2004; 

Karadchov et al., 2020).  

     I enighet med hur Young (1999) och Davidsson och Petersson (2018) förstår social 

exkudering, utvecklades Hannus och Lenmicks utestängning stegvis: först såldes de 

kommunala bostadsbolagen till privata fastighetsägare som ville ombilda hyreslägenheterna 

till bostadsrätter. Såväl Hannu som Lenmick avstod från att köpa sina lägenheter16, varför ett 

artilleri av utestängningsmekanismer sattes in. Utöver att höja hyrorna, uteblev planerade 

renoveringar och saker försvann. Till sist kulminerade situationen och de utvisades från sina 

hem. Genom socialtjänstens disciplinerade tekniker avvisas de samtidigt från att kliva in på 

bostadsmarknaden igen.  

     Utestängda från ett hem i traditionell bemärkelse, återkom flera deltagarna till att naturen 

helt eller delvis fått kompensera för avsaknaden av en dörr att stänga om sig. Spectroll 

berättade exempelvis att naturen blivit som ett nytt ”hem” för honom. Genom hans bilder 

förmedlas inte bara närhet till naturen, utan också hur naturen kan erbjuda både avskildhet och 

tid åt eftertanke: 

 
16 Medan Lenmick berättade hur han avstod från att köpa sin lägenhet av principiella skäl, saknade Hannu de 

ekonomiska kapital som krävdes för ett köp.  
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Bild 4. Foto: Spectroll.                                            Bild 5. Foto: Spectroll.  

    

 Bild 6. Foto: Spectroll.                                           Bild 7. Foto: Spectroll                                              

Även för Allena fyller naturen en viktig funktion. Hon berättar att utestängningen från 

bostadsmarknaden ofta innebär att hon och hennes pojkvän tvingas sova utomhus. För att 

minska exponeringen, brukar de leta efter undanskymda platser, gärna i skogen: 

 

Bild 8. Foto: Allena.  

Bilden ger en inblick i hur en tillvaro i akut hemlöshet kan se ut, exempelvis avsaknaden av 

köksutrustning, badrum/toalett och övriga bekvämligheter som förknippas med ett hem. Till 
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detta hör att hela tiden behöva bära med sig sina ägodelar och att inte kunna låsa om sig. 

Allena berättar själv att det: ”… alltid [är] en risk just när man sover, att något kan hända…”.  

     Utestängningen från bostadsmarknaden möjliggörs av den bostadsbrist som råder inom 

flertalet av landets kommuner, inte minst är utbudet bristfälligt för bostadsmarknadens 

riskgrupper (Socialstyrelsen, 2017). Inom ramen för hur Young (1999) förstår vår 

senkapitalistiska samtid, skulle bostadsbristen samtidigt kunna tolkas som en medveten 

strategi. Medveten i avseendet att bostadsbristen både ökar efterfrågan och göder 

prisutvecklingen. I linje med den osäkerhet som genomsyrar en flytande modernitet, går 

deltagarnas närmsta väg ur akut hemlöshet istället via temporära boendesituationer såsom 

tränings- och försökslägenheter; inneboende- och andrahandskontrakt. Likt 

bostadsmarknadens avbytare hänvisas de till kortsiktiga och otrygga boendesituationer de 

själva inte har makten över. Avsaknaden av långsiktighet får till följd att flera deltagare 

pendlar mellan en tillfällig bostad och akut hemlöshet, vilket enligt Baumans (2012) 

teoribildning skulle kunna förstås som en flytande hemlöshet. Deltagarna blir avbytare på 

bostadsmarknaden och fast i ett Kafka-landskap där vägen till ett hem kontrolleras av 

antingen marknaden eller socialtjänsten.  

6.1.3 Det offentliga rummet17 

I likhet med utestängningsmekanismer inom socialtjänsten och på bostadsmarknaden, 

återkommer flera deltagare till hur också det offentliga rummet förändrats i ett avseende som 

motar undan personer i hemlöshet och försvårar påfrestningarna i och processen ur hemlöshet:  

Det blir värre och värre för varje dag… man gör ju om allting så att det blir svårare och svårare 

att leva som hemlös. Nere vid Handelshögskolan exempelvis har de bytt ut bänkarna mot 

jättestora och tjocka stockar. De är så stora att det inte är möjligt att flytta in dem under tak. Det 

ska helt enkelt inte ligga nån där. Sen när jag kollar på Vasaparken, där har de också tagit bort 

ett tak som fanns där förr. Och detta är ju för att det ska bli svårare att sova där. Sen det här med 

att det nästan är portkoder överallt. […] Det är också mycket mer grindar, kameror och så 

 
17 En del författare gör en åtskillnad mellan offentliga rum och offentliga platser. Distinktionen baseras på att 

offentliga rum tillämpas vidare, medan offentliga platser definieras som mer tydligt avgränsade områden såsom 

gallerior och caféer.  Här kommer dock rum och plats att användas synonymt, vilket motiveras med att det just i 

det här fallet upplevdes tydligare att sammanfoga begreppen.  
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vidare. Det har blivit mycket mer krångel […] och de bara ökar och ökar. Det har blivit mer att 

försöka mota undan oss [hemlösa]. 

Hannu, 66 år, man.  

Det allvarliga är den här ständiga sömnbristen som påverkar immunförsvar och allt annat. Att 

aldrig få sova någonstans. Till exempel på den obskyra [tåg]stationen. Där är det ju tillåtet att 

sitta och sova. Men så fort man lägger sig ned så blir man ju utslängd av väktare. Och att alltid 

försöka sitta och sova, det är ju samma sak på nattbussarna att man sitter där. Och många 

hemlösa har fått problem av det, för det är ju skadligt. Fötterna och bena svullnar. Man kan dö. 

Lenmick, 62 år, man.  

I linje med hur Young (1999) beskriver att det kapitalistiska samhällssystemet undergräver 

solidariteten med utsatta grupper, går deltagarnas upplevelser att föra tillbaka på hur det 

offentliga rummet utrustats med en rad utestängningsmekanismer. Situationen relaterar till 

hur Thörn (2011), genom tidigare forskning, beskriver att samarbeten mellan privata och 

offentliga krafter bidragit till att omförhandla det offentliga rummet på ett sätt som ”sanerar” 

platsen från ”problemtyngda” grupper vilka förväntas hota platsens attraktionskraft. Utrustad 

med erfarenheter från att mestadels ha sovit utomhus de senaste 18 åren, berättar Hannu om 

sina upplevelser av att inte känna sig hemma i exempelvis gallerior, parker och torg:  

De vill inte ha en där och då gör de så att man inte ska trivas där. […] Idag är allt bara 

kommersiellt och man ska tjäna pengar på allting. Det ska bara vara pengar, pengar, pengar… 

det är pengar som styr.  

Hannu, 66 år, man. 

I linje med Young (1999) samt Davidsson och Petterson (2018) processorienterade 

angreppssätt på social exkludering, går det inte heller här att göra en enskild händelse 

ansvarig för deltagarnas upplevelser om att bli exkluderade från det offentliga rummet. Enigt 

med tidigare forskning av Thörn (2011) utgörs exkluderingsprocessen istället av en serie 

händelser. Genom normativa medelklassideal och lutande bänkar, väktare och 

övervakningskameror, samt en kontanthantering som skriker med sin frånvaro, upprättas en 

miljö i vilken deltagarna inte känner sig hemma.  

     Att inte fler reagerar mot hur hemlösa och andra utsatta grupper exkluderas från det 

offentliga rummet skulle i sin tur kunna förstås inom ramen för hur en egoistisk 



 47 (77) 

samhällsordning skänker en legitim slöja över utestängningen. Istället för att förstå hemlöshet 

som ett kollektivt problem vi gemensamt är ansvariga för, individualiseras situationen genom 

att de som befinner sig i hemlöshet görs ansvariga. Genom tankefiguren blir hemlöshet 

någonting självförvållat, något ”dom” inte ”vi” är ansvariga för, vilket förstärker 

påfrestningarna i och försvårar processen ur hemlöshet. Situationen skulle också kunna förstås 

i ljuset av hur van Dijk (2004) beskriver att exkludering uppifrån och ned ofta sker maskerat - 

inlindat i normer. Osynliggörandet skapar en dimridå, en kafkastämning, där ansvaret svävar 

fritt och inte går att leda till någon särskild. Därför blir det också svårare att komma tillrätta 

med problematiken, vilket utgör ett hinder för processen ur hemlöshet. Att befinna sig 

hemlöshet blir därför delvis en identitetslöstillvaro, där du verkar i marginalen och under 

radarn. Exempelvis tillskrevs EM en identitet som ”Okänd kvinna”18 i samband med en 

inskrivning på sjukhus.  

                                     

                                          Bild 9. Foto: EM. 

     Sammanfattningsvis har resultatdelens inledande tema, Utestängning, påvisat hur 

deltagarna upplever att de helt eller delvis är utestängda från socialtjänst, bostadsmarknad och 

det offentliga rummet. Förhållandet har givit upphov till en situation vari deltagarna upplever 

att de är utelämnade åt sig själv – tillsynes övergivna - på en plats avlägsen 

majoritetssamhället. Som en konsekvens av situationen har deltagarna utvecklat olika 

överlevnadsstrategier, vilka utgör uppsatsens andra tema.  

 
18 I likhet med många andra personer i akut hemlöshet (Socialförvaltningen, 2020) kunde Skatteverket inte knyta 

EM till vare sig en kommun eller adress, och därför stämplas hon i vården som okänd kvinna.  
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6.2 Överlevnad 

Genom berättelserna framträder en bild i vilken utestängning och överlevnad går hand i hand. 

När deltagarna stängs ute från ett hem, tvingas de hantera hemlöshetens påfrestningar på egen 

hand. Utsattheten driver i sin tur på copingstrategier för att överleva i nuet, vilket till vis del 

blir ett hinder för processen ur hemlöshet. Temat om överlevnad har brutits ned i två 

underrubriker: Att överleva gatans påfrestningar och självmedicinering.  

6.2.1 Att överleva gatans påfrestningar  

I ett tidigt skede under min allra första intervju berättar Lenmick att hemlösheten mest handlar 

om att ”… hålla huvudet ovanför vattenytan”. Sex intervjuer senare är jag beredd att hålla 

med. Sätten som deltagarna överlever hemlöshetens påfrestningar på skiljer sig delvis åt. Vad 

som däremot förenar strategierna är att samtliga kan föras tillbaka på överlevnad, till viljan att 

finnas till:  

Jag började ju inte med att sälja situation Stockholm direkt, utan de första två åren plockade jag 

burkar. Och då behövde man inte köpa så mycket, utan det gick att hitta kläder och allt möjligt 

utomhus och i papperskorgar, särskilt i Stockholm. Det finns ju massor av grejer. På vintern 

behövde man inte ens köpa mat utan då kunde man hitta frusna hamburgare exempelvis, särskilt 

runt centralen. 

Hannu, 62 år, man.  

Man är mer anpassningsbar än vad man själv föreställer sig och tror. Och finner sig i saker som 

egentligen är helt ohållbara. […] Sen vänjer man sig, som att sova ute på kartonger och så. Jag 

kan till slut få svårt att sova i vanlig rumstemperatur, det känns som att man inte får luft och det 

är så jävla varmt och liksom… för jag har ju sovit ute i så många år. 

Allena, 53 år, kvinna.  

Men det är mycket jobb… Även om man går omkring och inte gör ett skit, så är det åtta 

timmars arbete ändå liksom. Man letar pantburkar, platser att sova på och allt möjligt för att 

klara sig… det handlar ju om att överleva på något sätt. […] 

Spectroll, 53 år, man. 
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Det är ju lite burkplockning och sånt. Men jag plockar inte burkar aktivt. Men jag har överlevt 

på något sätt. […] Sen har jag en hel del kontakt med [ideella hjälporganisationer].  

Lenmick, 62 år, man. 

I syfte att överleva hemlöshetens påfrestningar säljer Hannu samt Ethos sedan fler år tillbaka 

Situation Stockholm. Flera deltagare ansöker periodvis om ekonomiskt bistånd från 

socialtjänsten eller om ersättning från Försäkringskassan. Därtill berättar samtliga deltagare 

att de samlar pantburkar. Allenas berättelse leder också tankarna åt en normaliseringsprocess. 

Hon berättar att hon tillslut kan få svårt för att sova inomhus. Att hon sovit utomhus i så 

många år att inomhusmiljöer känns instängda, som att hon ”… inte får luft”. Det som borde 

vara ett exceptionellt undantagstillstånd, att sakna en bostad, har i takt med tiden övergått till 

ett normaltillstånd.  

                             

                          Bild 10. Foto: EM.                            Bild 11: Foto: EM.     

                               

                           Bild 12. Foto: Allena.                     Bild 13. Foto: Ethos 

I likhet med intervjuerna talade också bilderna ett språk som för tankarna åt överlevnad. På 

bild 10 har EM dokumenterat stöldgods och på bild 11 orsaken till varför hon stjäl. Samtliga 

deltagare samlar pantburkar pantburkar, vilket Allena och Ethos dokumenterat på bild 12 och 

13.   
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     Baserat på Lazarus och Folmans (1984) distinktion mellan utåt- och inåtriktad coping, 

tillämpas båda varianterna. Medan inåtriktad coping anknyter till hur deltagarna utvecklat 

individuella lösningsorienterade förmågor (panta burkar, tigga, hitta mat etcetera), relaterar 

dess utåtriktade motsvarighet till att deltagarna etablerat kontakt med externa aktörer. I 

polemik med deltagarnas övervägande negativa upplevelser gentemot socialtjänsten, uttrycker 

flera deltagare uppskattning mot ideella välgörenhetsorganisationer:  

… jag vill ändå belysa det som ändå kan vara positivt som hemlös och de är ju att 

välgörenhetsorganisationer kan hjälpa till. Ofta är det ju dom som gör att man inte svälter. 

Lenmick, 62 år, man. 

Jag brukar gå hit på morgonen, för frukost och så. Sen kan man ju också duscha och tvätta här 

och träffa andra som har det likadant ungefär. 

Spectroll, 53 år, man. 

 

Bild 14. Foto: Lenmick. 

På bilden har Lenmick fotat en representant för en utav stadens många ideella 

hjälporganisationer. Han berättar att det ofta är”…dom som gör att man inte svälter”. Genom 

välgörenhetsorganisationerna erbjuds mat och sovplats enligt tak över huvudet-garantin, men 

också tvättmaskin, sällskapsutrymmen och dusch. Även om jämförelsen inte är riktigt rättvis 

finns det spår i deltagarnas upplevelser som påminner om hur Haldin (2008) i tidigare 

forskning skildrar situationen för hemlösa under början av 1900-talet. Även om mycket har 

blivit bättre, går det inte att komma ifrån att välgörenhetsorganisationer fortsatt spelar en 

betydande funktion för deltagarna. Även om temporärt stöd från ideella hjälporganisationer 

och överlevnadsstrategier såsom att panta burkar och sälja Situation Stockholm hjälper 
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deltagarna att överleva i nuet, är strategierna verkningslösa för processen ur hemlöshet. 

Istället påminner det mer om när Spectroll berättar att han helt enkelt försöker hålla huvudet 

”… ovanför vattenytan”. Sett genom filtret från Baumans (2012) flytande modernitet skulle 

deltagarnas upplevelse om att blott överleva kunna förstås som en konsekvens av västvärldens 

individualistiska inordning. Individualismen kännetecknas av att ansvaret förskjuts till 

individen, vilket överfört till deltagarnas situation kan tolkas som att de har utelämnats åt att 

klara sig själva.  

En påfrestning som samtliga deltagare återkommer till är stölder.  

Som hemlös blir man ju utsatt för mycket stölder också. Jag har blivit av med mobiltelefoner, 

min laptopp, surfplattor och en hel del annat. Jag skulle tippa att jag blivit av med minst 14 - 15 

mobiltelefoner, sedan jag blev hemlös. 

Lenmick, 62 år, man. 

När du sover ute måste du ha väskan som huvudkudde, annars blir den stulen. Det är likadant 

med skona. Du måste ta av dig dem, annars blir de också bestulna. Men skona behöver man 

ändå ta av sig. För man går ju väldigt mycket och får problem med fötterna. 

Allena, 53 år, kvinna. 

Avsaknaden av ett hem, en dörr att stänga om sig, gör att deltagarna tvingas bära med sig sina 

tillhörigheter. Oavsett ansträngning är det inte möjligt att vaka över sakerna hela tiden. Inte 

minst då du sover, vilket Allena skildrar genom att beskriva hur hon använder väskan som 

huvudkudde. Också EM berättar att en inte obetydlig del av tillvaron i hemlöshet går ut på att 

lära sig strategier för att undvika stölder.  

                                              

                                                   Bild 15. Foto: EM. 
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Under EM:s 8 månader i akut hemlöshet har hon varit utsatt för sexuella övergrepp, 

bedrägerier och urkundsförfalskning. I likhet med en allvarlig sjukdom, kan också hemlöshet 

vara förenat med livsfara. I syfte att hantera påfrestningarna berättar EM att hon söker skydd 

inom den egna gruppen:  

Det finns många vargar, folk på gatan blir lätt som hyenor liksom. […]. Sen hittar man liksom 

sitt gäng och med dem håller man äcklen borta. Och det är viktigt för mig, inte minst som 

kvinna. För som tjej så drar man till sig vissa typer som ska… jaa…   

EM, 31 år, kvinna. 

EM:s berättelse är i linje med tidigare forskning av Beijer och Fugelstad (2004). Av artikeln 

framgår att kvinnor i hemlöshet löper ökad risk för psykisk ohälsa, relationsvåld och 

narkotikamissbruk (ibid.). Motsvarande går även att läsa i socialförvaltningens (2020) 

kartläggning av hemlöshet i Stockholm stad. Bland deltagarna i min studie är två kvinnor: 

Allena och EM. Båda berättar att de använder droger och att de lider av psykisk ohälsa. 

Därtill berättar såväl Allena som EM att de varit utsatta för sexuellt våld under tiden i akut 

hemlöshet.  

     I likhet med Allena och EM, finns inslag av sexuellt våld även i Ethos berättelse. Han 

berättar att han redan i ung ålder började träffa äldre män. I början handlade det mest om 

bekräftelse, men efterhand blev det ett slags nödvändigt ont för att överleva i hemlösheten och 

samtidigt kunna bekosta en beroendesjukdom: 

Jag säljer ju också sex. Det har jag gjort ända sedan jag var typ 13 - 14 [år]. I början handlade 

det inte om pengarna, utan jag har ju aldrig haft någon vuxen i mitt liv som visat känslor eller 

kärlek och så. Tyvärr är det för pengarna jag gör det nu. Även fast jag vet att det är en destruktiv 

handling. […] Jag blir inte bara missbrukare och hemlös, utan jag bli ju också homosexuell… 

Ethos, 28 år, man. 

I likhet med hur Young (1999) samt Davidsson och Petersson (2018) förstår social 

exkludering som en process, har utestängningen från ett hem inte bara orsakat hemlöshet. 

Påfrestningarna i hemlöshet har istället gjort att han upplever sig tvungen att erbjuda sexuella 

tjänster för att överleva. Vidare berättar Ethos att han är homosexuell, vilket han menar 

förstärker påfrestningarna i hemlöshet ytterligare. I Sverige utgör ett hem norm, vilket också 

heterosexualitet gör. Därför avviker Ethos från normen, inte bara genom sin position i 
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hemlöshet, utan också genom sin sexualitet. Genom att likt Kitsuse (1962) och Becker 

(1963/2006) förstå avvikelse som en social konstruktion, blir Ethos negativa upplevelse en 

indirekt konsekvens av majoritetskulturen och dess normativa förväntningar på medborgaren. 

     Samtidigt blir deltagarna inte bara utsatta för brott, utan de begår också själva brottsliga 

handlingar. Flera deltagare återkommer till att hemlösheten driver på handlingar de inte skulle 

ha utfört under ”normala” omständigheter:  

Det var så längesen jag hade något ekonomiskt stöd eller sådär, så att jag inte behövde… det 

blir på ett sätt moment 22, jag stjäl för att jag måste liksom. För att klara mig […] Det är vad 

som händer när soc ger avslag, det finns ju ändå behov som måste tillgodoses. Du måste ha 

pengar för att överleva, du har liksom inget annat val.  

Allena, 38 år, kvinna.   

Jag är dömd för… totalt är det väl fyra brott och fängelse är på gång […] Man tvingas till att 

göra.... asså dåliga saker som jag aldrig skulle göra om jag inte hade de den här sjukdomen och 

om jag inte varit hemlös. Eller om jag skulle ha fått den hjälp jag behöver. […] Så det jag har 

gjort liksom är ju att snatta och sen är jag är dömd för narkotikainnehav och bedrägerier.  

Ethos, 28 år, man. 

… man lär sig vad som är bäst att stjäla. Behöver man droger så får man börja röra på sig rätt 

tidigt, för det går snabbast att få tag i då. […] Behöver jag istället baxa något så går jag till mina 

baxarställen eller hittar nya. Men detta är inget som jag gjorde förut asså… Men man måste 

liksom, för att klara sig. Eller ja, för att överleva.  

EM, 31 år, kvinna.  

I likhet med hur Lazarus och Folkman (1984) och Lenneér-Axelsson (2010) förstår 

copingteorin, skulle deltagarnas kriminella strategier för att överleva kunna förstås som en 

konsekvens av att situationens påfrestningar överstiger deltagarnas resurser, vilket leder till 

dysfunktionell coping. Resonemanget har stöd i tidigare forskning av Lippert och Lee (2015) 

samt Petterson och Tweed (1999), vars studier pekar på att påfrestningarna i hemlöshet blir en 

grogrund för dysfunktionell coping. I linje med hur Bauman (2012) beskriver den flytande 

modernitetens individbetoning, ger deltagarna uttryck åt att vara utelämnade åt sig själva. För 

att överleva ser de ingen annan utväg än att bryta mot lagen. I likhet med den känsla av 

vilsenhet och maktlöshet som präglar en flytande modernitet, liknar Allena situationen vid ett 
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”moment 22” vilket relaterar till hur hon egentligen inte vill stjäla, samtidigt som 

socialtjänstens avslag inte ger henne något val: ”… det finns ju behov som måste tillgodoses”. 

Situationen anspelar på ett dödläge, och leder till att hon utför handlingar hon under normala 

omständigheter skulle avhålla sig ifrån.  

6.2.2 Självmedicinering – om droger i överlevnadssyfte 

 

 

Bild 16. Foto: Ethos.   

Det finns ett samband mellan hemlöshetens påfrestningar och droger. Av studiens sex 

deltagare använder fyra narkotikaklassade substanser, vilket återspeglar förhållandena i såväl 

lokal (Socialstyrelsen; 2017; Socialförvaltningen, 2020) som nationell (Beijer & Fugelstad, 

2004; Irestig et al., 2008) och internationell kontext (Lippert & Lee, 2015; Patterson & 

Tweed, 2009). Utmärkande för hur deltagarna använder drogerna är att de används i 

självmedicinerande syfte, för att överleva: 

Man står inte ut. Man gör inte det; det går inte. […] Så man har inget val. För att klara den 

hårda verkligheten, både hemlöshet och min sjukdom19, så måste jag ha heroinet. Jag skulle inte 

 
19 Redan vid mitt första möte med Ethos berättade han att han var sjuk. Jag ställde inga följdfrågor då, men 

förstod att han inte menade en vanlig förkylning. Under intervjun några veckor senare berättade han att han lider 

av en kronisk smärtsjukdom, och att han fick den redan som ung. Till följd av sjukdomen fick han 

narkotikaklassade mediciner utskrivet. Ethos berättar att förälskelsen inte lät vänta på sig, utan att han fastnade 

direkt. Han beskriver det som att hitta hem… 
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klara det annars… skulle inte överleva… inte den här situationen, alltså inte en chans. 

Ethos, 28 år, man.  

… det är inte så att jag måste ha amfetamin. […] Men helst vill jag ha åtminstone något varje 

dag. […] Det är för att jag ska orka med allt det här [tillvaron i akut hemlöshet].  

EM, 31 år, kvinna.   

Det [hash] hjälper mot allting. […] Skitmåendet man får av hemlösheten… Det hjälper mot det. 

Spectroll, 53 år, man.  

Ethos berättar hur han behöver droger för att ”… klara den hårda verkligheten” och Spectroll 

berättar att hash ”… är det enda som hjälper” mot känslan av att befinna sig i hemlöshet. I 

samma linje berättar EM att hon behöver droger för att ”orka”. Genom berättelserna, liksom 

bilderna, utkristalliseras en bild vari droger tillämpas på ett sätt som påminner om läkemedel. 

I likhet med vissa läkemedel beskrivs att drogerna fyller en ångest- och smärtlindrande 

funktion, att de dämpar hemlöshetens påfrestningar. Drogerna blir på så vis ett sätt att hålla 

sig flytande på. I linje med hur Karadzhov et al. (2020), Lippert och Lee (2015) och Lenneér-

Axelsson (2010) förstår dysfunktionell coping, rör det sig om en temporär lättnad som 

riskerar att försvåra påfrestningarna i och försena processen ur hemlöshet.  

  

Bild 17. Foto: Allena. 
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På bilden skildras när Allena och hennes pojkvän slagit läger på en plats de ska tillbringa 

natten på. Utöver kyla, packning och en tavla Allena arbetade på, syns en kanyl i snön. I 

enighet med hur Lazarus och Folkman (1984) definierar emotionellt undvikande coping, 

tillämpas drogen i syfte att lindra smärta och ångest. Parallellt med hur Karadzhov et al. 

(2020) beskriver att en tillvaro i hemlöshet underminerar funktionella och göder 

dysfunktionella copingstrategier, skulle självmedicineringen kunna förstås i ljuset av hur 

Bauman (2012) beskriver flytande modernitet. Till följd av den individorientering som ryms i 

en flytande modernitet, upplever sig deltagarna vara hänvisade att avvärja sin nöd på egen 

hand. Maktlösheten av att vara utelämnade åt sig själva, i kombination med att hemlösheten 

underminerar förmågan till funktionella strategier, leder till en dysfunktionell coping. Att inta 

narkotika blir en flyktväg, en tillfällig fristad, genom vilken de överlever i stunden. Med 

anledning av drogens dubbelsidighet (flykt och fångenskap parallellt) ger Ethos uttryck för en 

hatkärlek: 

Jag älskar ju ruset; älskar att smärtan försvinner och att jag bara blir normal. Samtidigt som det 

blir ett hat för jag är väldigt medveten om hur jag funkar och kunnig om att det egentligen inte 

är bra. Det är liksom en dubbelsidig känsla när man har en medvetenhet om det… Att man är 

slav under en substans som… Det är det ens liv handlar om…  

Ethos, 28 år, man.  

       

 Bild 18. Foto: Ethos                                                    
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Bilden sätter fingret på den ambivalens som ryms i drogen: samtidigt som han inte uppges 

klara sig utan ruset, är han medveten om konsekvenserna av beroendet. Bland annat beskriver 

Ethos att beroendet leder till negativa reaktioner från omgivningen:  

… det är som att man har pesten, som att man är en smittsam vandrande organism i samhället. 

[…] Medan staten har typ militärer och bomber, så har jag bara mina nålar. […] Och även fast 

det klassas som en sjukdom, så är det inte så man blir behandlad. Och sen springet på det… Det 

blir en ständig jakt… Jakt på pengar och sen jakt på droger och så håller det på.  

Ethos, 28 år, man.  

Upplevelsen som Ethos beskriver skulle kunna förstås i ljuset av hur Kitsuse (1962) och 

Becker (1963/2006) framhåller att avvikelse konstrueras genom sociala sanktioner, 

exempelvis skambelägganden. Genom att vara beroende av narkotika och befinna sig i akut 

hemlöshet, avviker Ethos från majoritetsnormen. Till följd av detta är Ethos upplevelse att 

samhället20 straffar honom genom att bemöta honom som om han hade ”pesten”. Ethos 

upplevelse samspelar i sin tur med tidigare forskning av Fletcher och Wright (2017) samt 

Bengtsson och Jacobsson (2018). I studierna beskrivs att marginaliserade grupper konstrueras 

till förövare och beskylls för sin utsatthet. Delvis som en konsekvens av stämplingen upplever 

Ethos staten som en fiende. Han känner hopplöshet och finner tröst i ”nålarna”, och istället för 

att söka efter en bostad, kretsar den vakna tiden åt en ”…jakt på pengar”, vilket försvårar 

situationen i och försenar processen ur hemlöshet.  

     Det som förenar deltagarnas överlevnadsstrategier är att de utvecklats under nöd och ur 

föreställningen att det saknas alternativ. Det är inte för att EM tycker att det är spännande som 

hon stjäl, och det är inte för att Ethos vill vara missbrukare som han skjuter heroin, utan det är 

för att de upplever att de måste - för att helt enkelt överleva. 

  

 
20 I exemplet syftar Ethos på sjukvården. Men vid andra tillfällen beskriver han samma känsla, fast med lite 

andra ord, och syftar då snarare på samhället i allmänhet och majoritetssamhället i synnerhet.   
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6.3 Motstånd  

 

 
Bild 19 & 20. Foto: EM 

 

Utestängningen, både från en bostad och från hjälp, leder till en hemlöshetssituation i vilken 

deltagarna upplever att det är utelämnade åt att överleva gatans påfrestningar på egen hand. 

Till följd av detta riktar deltagarna frustration och kritik gentemot majoritetssamhället. 

Kritiken förstås som ett motstånd och bildar tillsammans studiens tredje och avslutande tema.  

6.3.1 ”… det har öppnat mina ögon” 

Om jag fick ett val […] då skulle jag ändå välja det här livet eftersom jag vet sanningen nu. Jag 

vet hur man blir behandlad. Och även fast det är en jävligt jobbig känsla att bli utsatt av landet 

när du redan är utsatt, så vet jag att jag var tvungen att gå den här vägen […] för att det har 

öppnat mina ögon nu […]. Och den här känslan har bidragit till så mycket hat mot det här landet 

och det är en hat-nivå som kan jämföras med hur en terrorist antagligen känner.  

Ethos, 28 år, man.  
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Jag kommer inte ihåg riktigt, men mot slutet var det som att jag skulle straffas [av 

socialtjänsten]. Det var som att de sa ’nu får du skärpa dig’. Så jag tänker inte gå till socialen 

och hålla på. Då är det bättre att försöka klara sig själv va. 

Hannu, 67 år, man.  

Med tanke på hur länge jag har arbetet, i 35 år, och under hela den perioden betalt skatt, tycker 

jag ju att man borde få tillbaks nånting [från socialtjänsten]. Men så har inte varit fallet. […] Jag 

tänker inte gå så långt att jag tänker börja kasta molotovcocktails mot dem, men jag måste ju 

erkänna att jag är mycket upprörd. […] I de tre senaste valen har jag röstat på mig själv. Och det 

är fråga om en proteströstning. 

Lenmick, 62 år, man.  

Att uppleva sig bli motarbetad av samhällets välfärdsinrättningar – av dem som enligt 

Hanssons (2014, 2015) och Olssons (2013) förståelse för samhällskontraktet förväntas 

avvärja nöden - väcker starka känslor. Även om motståndet emellanåt riktas mot samhället 

generellt, tillskrivs socialtjänsten huvudrollen. Tonen är stundtals hård. Ethos liknar 

exempelvis sin ”hat-nivå” med hur en ”terrorist” känner. Motståndet förenas även av hur 

deltagarna genom sitt motstånd helt eller delvis slutar att identifiera sig med 

majoritetssamhället. Istället konstrueras samhället till en fiende, en osolidarisk och straffande 

antagonist. Till följd av polariseringen, beskriver Lenmick att han ”… röstar på [sig] själv” 

och Ethos berättar att tillvaron i akut hemlöshet har ”… öppnat ögon[en]”.   

     Deltagarnas motstånd till socialtjänsten skulle samtidigt kunna förstås mot bakgrund av 

disciplinerande maktutövning. Att kliva in på socialkontoret iscensätter en rörelse från individ 

till klient; från en tämligen självständig roll till en i hög grad kuvad (Sahlin, 2004; Burström 

et al. 2007; Thörn, 2011). Eller som Foucault uttrycker det: ”[Till] en kropp som fogar sig 

efter den nyttiga dressyren” (Foucault, 1975/2003, s. 199). Enligt Karadzhov et al., (2002) 

upplevs disciplineringsprocessen som ett hot mot integriteten och autonomin, liksom 

klientkonstruktionen har en stigmatiserande effekt. På liknande grunder argumenterar Sahlin 

(2004) i tidigare forskning för att socialtjänstens disciplinerande maktutövning riskerar att 

försvåra påfrestningarna i och processen ur hemlöshet.  

     Utöver att motståndet till socialtjänsten riskerar att förstärka utsattheten i en redan 

exkluderad position, skulle också överlevnadsstrategierna självmedicinering och kriminalitet 

kunna tolkas som uttryck för motstånd; som ett gränsdragande gentemot majoritetssamhället. 
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Genom att staten, i rollen både som bostadsförmedlare och socialtjänst, nekar deltagarna 

tillträde till en bostad, upplever deltagarna ett svek: ett kontraktsbrott. Med anledning av detta 

ser heller inte deltagarna någon orsak att uppfylla sin del av kontraktet. 

6.3.2 Motstånd som bränsle 

Det motstånd som deltagarna upplever har inte uteslutande en dysfunktionell funktion, istället 

återspeglar studiens empiri hur det i motståndet finns en kraft som också driver deltagarna 

framåt: 

Och just den här känslan… hur man verkligen känner att samhället skiter i än. Alltså på riktigt: 

jag är så jävla arg. Samtidigt tycker jag om den känslan för att den driver mig framåt. Jag har 

liksom börjat ta bort den där skammen, jag känner att jag vägrar hålla käften. Ungefär som när 

de satte eld på bilar i förorten. Det är ju knappast så att de gör det för att det är roligt. Utan det 

är en revolt, eller ett rop på hjälp. Det är för att de där uppe inte lyssnar. Eftersom deras röster 

inte blir hörda, behöver de visa sitt motstånd genom aktiv handling.   

Ethos, 28 år, man. 

Ethos beskriver att motståndet fungerar som en ”drivkraft” med vilken han lyfter undan 

skammen, och vägrar tystas. Genom paralleller till bilbränderna i socioekonomiskt utsatta 

områden, jämför han motståndet med en ”revolt”, sprungen ur social marginalisering. På en 

socialpsykologisk nivå blir motståndet här ett maktutjämnande verktyg gentemot 

majoritetssamhället. Det handlar om hur motståndet skänker såväl begriplighet som 

meningsfullhet till den flytande ovisshet och nervösa tristess som ofta genomsyrar den akuta 

hemlösheten. Det motstånd Ethos ger uttryck för kan därför kopplas till hur Lazarus och 

Folkman (1984) förstår funktionell coping. Förankringen bygger på att motståndet, i det här 

sammanhanget, utgör en strategi med vilken situationen i hemlöshet underlättas, och 

processen ur hemlöshet främjas. Eller som Ethos uttrycker det: ”… den driver mig framåt”.  

Också delar av Lenmicks motstånd skulle kunna förstås i funktionell bemärkelse, som bränsle 

till processen ur hemlöshet: 

Jag har ju varit utsatt för ytterligare övergrepp genom att de [socialtjänsten] fullständigt har 

struntat i att ta beslut på mina nödansökningar. […] De här ärendena har gått upp till 

Förvaltningsrätten och jag har även kontaktat IVO i några ärenden. Jag har också haft som 
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kutym att kopiera all konversation från dom [socialtjänsten] och jag har begärt ut kopior på all 

dokumentation i mitt ärende […]. 

Lenmick, 62 år, man.  

Genom att som Lenmick vara införstådd i vilka spelregler som ramar in klientens möte med 

myndigheten, utökas möjligheterna att få sin vilja igenom. I syfte att överkomma 

socialtjänstens utestängningsmekanismer tillämpar Lenmick således samma metod mot 

myndigheten som de använder mot honom, nämligen kontroll. Inom ramen för coping 

relaterar strategin till hur Lazarus och Folkman (1984) definierar problemfokuserad och 

utåtriktad coping i funktionell bemärkelse, vilket grundas i att strategin utgör en brygga till 

hjälp. Berättelsen är samtidigt en bro till hur Löfstrand (2008) i tidigare forskning beskriver 

klientkompetens. Likheten baseras på hur Lenmicks kännedom om socialtjänstens lagar, 

regler och rutiner utökar hans maktresurser gentemot myndigheten.  

     Om dysfunktionella motståndsstrategier riskerar att utgöra ett hinder för processen ur 

hemlöshet, bidrar funktionella strategier istället till att understödja processen. Bland 

deltagarnas upplevelser vägde ett dysfunktionellt motstånd över, vilket skulle kunna förstås i 

ljuset av tidigare forskning från Karadzhov et al. (2020). I likhet med hur det förhöll sig med 

deltagarna, beskrivs att den akuta hemlöshetens påfrestningar underminerar förmågan att 

hantera situationen på funktionella sätt (ibid). 

6.3.3 Motstånd mot att hjälpa 

Parallellt med att studiens deltagare utvecklat ett motstånd till samhällets välfärdsinstanser i 

allmänhet och socialtjänsten i synnerhet, skulle motståndet också kunna förstås i omvänd 

bemärkelse, det vill säga som ett motstånd mot att hjälpa: 

Och man inbillar ju sig att soc hjälper, Sverige är ju ett rikt land – vi tar hand om alla […]. Men 

det är som att man inte ser hemlösa: som att de inte existerar. […] Som att de 

[samhällsinstanserna] tycker att man får skylla sig själv. 

Ethos, 28 år, man. 

Ansökningarna [till socialtjänsten] har avslagits som på ett löpande band […] jag har inte fått ett 

öre. […]. Enligt dem så har jag varit självförsörjande utan inkomst. Och hur det går till, att utan 

inkomst vara självförsörjande, har jag försökt få svar på. Frånsett en månad 2016, då jag var 
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identitetslös eftersom jag förlorat bankkort och ID-kort, har jag varit helt utan inkomst. Så de 

har vägrat ge mig socialbidrag, de har vägrat ge mig den så kallade ’Tak över huvudet garantin’, 

så jag har inte heller fått bo på akutboende. Alltså det är lagbrott, inte bara i förhållande till 

socialtjänstlagen, utan även mot, inom citationstecken, vanlig svensk lag. 

Lenmick, 62 år, man. 

De [socialtjänsten] informerar ju bara om vad man har för skyldigheter, aldrig vad man har för 

rättigheter. Utan det undanhålls i största möjliga mån liksom. […] och man blir nekad pengar 

och man blir nekad SL-kort… Man blir nekad glasögon… Man blir nekad allt mellan himmel 

och jord. You name it liksom. Små saker, som vanliga tar för givet, blir för oss ett ganska stort 

problem liksom. Och man ska överklaga hit och dit. Men man är ju chanslös. Och när man blir 

nekad, mat, skor, pengar, glasögon och allt, man kan ju inte bara sätta sig ned och dö. Och det 

finns ingen som kommer och räddar en liksom. Det är slitigt som bara den. Och de utnyttjar ens 

utmattning: att man tillslut inte orkar fortsätta söka hjälp. […] Nu vill jag inte ens ha en 

lägenhet i det här jävla landet.  

Allena, 38 år, kvinna.   

I linje med hur Bauman (2012) förstår flytande modernitet upplever Ethos ett osynliggörande, 

han berättar att det känns som att personer i hemlöshet inte ”existerar”. I samma anda 

beskriver Lenmick att hans ansökningar till socialtjänsten avslås ”… som på ett löpande 

band”. Även Allenas upplevelser går i samma spår och hon berättar att socialtjänsten nekar 

henne ”… allt mellan himmel och jord”. Hon berättar att det har nått en punkt där hon inte ens 

”… inte ens vill ha en lägenhet i det här jävla landet”. I linje med hur Hansson (2014, 2015) 

förstår relationen mellan medborgare och stat, upplever deltagarna statens motvilja att hjälpa 

som ett svek mot samhällskontraktet. Staten förstår i sin tur deltagarnas hemlöshet som ett 

svek, som ett normbrott gentemot bilden av en välfärdsstat, varför deltagarna straffas genom 

att nekas hjälp. De får helt enkelt ”skylla sig själva”, som Ethos uttrycker det. 

     Hjälpapparatens motstånd mot att hjälpa sammanfaller med tidigare forskning av Jensen 

och Tyler (2015) samt Fletcher och Wright (2017). Med utgångspunkt i Storbritannien 

argumenteras för hur det nyliberala senmoderna samhället konstruerat en anti-välfärdsdiskurs. 

Genom diskursen utmålas marginaliserade grupper som förövare och tillskrivs egenskaper 

som ”bidragsberoende”, ”lata” och ”fuskare”. Diskursen bygger på och legitimeras av 

föreställningen om hur ett generöst välfärdssystem göder sociala problem och dränerar 
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samhället på resurser. Överfört till en svensk kontext har tidigare forskning av Bengtsson och 

Jacobsson (2018) uppmärksammat ett liknande mönster, vilket utmärks av ett restriktivare och 

mer individorienterat välfärdssystem där hjälpsökande beskylls för sin situation. 

Beskrivningen är i linje med deltagarnas upplevelser och ökar förståelsen för deltagarnas 

motstånd gentemot majoritetssamhället i allmänhet och socialtjänsten i synnerhet.  

     Studiens avslutande tema har synliggjort hur motståndet kan ge upphov till både 

funktionella och dysfunktionella copingstrategier. Å ena sidan riskerar motståndet att komma 

till uttryck genom missbruk, kriminalitet och isolering, å andra sidan vittnar empirin om att 

motståndet också kan utjämna maktskillnaden mellan klient och socialtjänst, liksom att det 

kan fungera som en inre drivkraft. Baserat på hur det uttrycks, kan motståndet därför både 

lindra och öka påfrestningarna i, både främja och hindra processen ur, akut hemlöshet. 

Motsåntdet uttrycks även i omvänd riktning, vilket baseras på att deltagarna upplever att 

samhället i allmänhet och socialtjänsten i synnerhet har ett motstånd mot att hjälpa. Istället 

känns det som att de får ”skylla sig själva”, berättade Ehtos.  

6.4 Sammanfattade slutsatser 

Syftet med studien har varit att öka förståelsen för: 1) hur några av Stockholms personer i 

akut hemlöshet upplever hemlöshetens påfrestningar och 2) hur de upplever sin process ur 

akut hemlöshet. Genom att låta sex personer i akut hemlöshet fotodokumentera sin vardag och 

därefter genomföra kvalitativa intervjuer med dem, framträdde tre dominerande teman: 1) 

Utestängning, 2) Överlevnad och 3) Motstånd.  

     Deltagarnas upplevelser av att vara utestängda gick att relatera till framför allt tre 

områden: 1) socialtjänsten, 2) bostadsmarknaden och 3) det offentliga rummet. Genom 

utestängningsmekanismer inom dessa områden har deltagarna isolerats till en 

hemlöshetskultur genomsyrad av ovisshet, frustration, kriminalitet och droger. Som en 

konsekvens av utestängningen ökar därför hemlöshetens påfrestningar, vilket samtidigt 

inverkar negativt på processen ur hemlöshet.  

     Eftersom deltagarna upplever att de nekas hjälp från socialtjänsten, bostäder på 

bostadsmarknaden och motas undan från det offentliga rummet, har de utvecklat olika 

copingstrategier vars primära funktion baseras på överlevnad. Istället för att arbeta 
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konstruktivt med processen ur hemlöshet, riktas energin åt överlevnadsstrategier som att panta 

burkar och att leta efter sovplatser; att tigga och att sälja situation Stockholm. Därtill berättade 

flera deltagare att de använder narkotika i självmedicinerande syfte: för att helt enkelt 

överleva. Med drogen följer en jakt efter pengar, varför flera ägnar sig åt kriminella 

aktiviteter, exempelvis stölder. Att erbjuda sexuella tjänster mot ersättning blev för vissa 

också ett sätt att överleva. Parallellt med dysfunktionella copingstrategier, vittnar deltagarnas 

upplevelser om hur de också hanterar hemlöshetens påfrestningar genom funktionella 

copingstrategier, exempelvis genom att utöka sina sociala kontaktnät och att söka hjälp 

utifrån.  

     Deltagarnas upplevelser av att vara utestängda från hjälp och behöva hantera den akuta 

hemlöshetens påfrestningar på egen hand, har framkallat ett motstånd. Motståndet är riktat 

mot samhällets välfärdsinstanser i allmänhet och socialtjänsten i synnerhet. Men också till 

majoritetssamhället i stort, exempelvis uttryckte Allena att hon inte ens vill ha: ”… en 

lägenhet i det här jävla landet”. Mot bakgrund av att en tillvaro i akut hemlöshet underminerar 

förmågan att hantera situationens påfrestningar, dominerade också deltagarnas upplevelser av 

dysfunktionella motståndsstrategier såsom kriminalitet, isolering och ett aktivt 

avståndstagande gentemot majoritetssamhället. Samtidigt använde flera deltagare motståndet 

som ett verktyg i processen ur hemlöshet. Inte minst genom att tillämpa motståndsstrategier, 

exempelvis klientkompetens, som påtryckningsmedel gentemot socialtjänsten. Beroende på 

hur motståndet används, kan det därför både underlätta och försvåra hemlöshetens 

påfrestningar, både främja och hindra processen ur hemlöshet.   
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Genom en kombination av fotografier och kvalitativa intervjuer med personer i akut 

hemlöshet har jag närmat mig en förståelse för hur några stockholmare i akut hemlöshet 

hanterar påfrestningarna i och upplever processen ur akut hemlöshet.  

     Även om arbetslivserfarenheterna utrustat mig med viss förförståelse, erbjöd intervjuerna 

kvalitativa inblickar i en kultur avlägsen den majoritetskultur jag själv är en del av. I 

jämförelse med majoritetskulturen, upplevs hemlöshetskulturens normer vara mer flytande, 

inte lika normaliserande och tvingande. Samtidigt gör detta också tillvaron mer otrygg och 

svårt att förutse. Hur detta tar sig utryck vittnade inte minst deltagarnas överlevnadsstrategier 

om. Istället för att arbeta mot en bostad, investerandes merparten av krafterna åt 

dysfunktionella copingstrategier, exempelvis genom att försöka dämpa påfrestningarna 

genom droger eller genom att få fram pengar genom kriminalitet. Nöden har ingen lag.  

     Intervjuerna kombinerades med att deltagarna fotograferade sin tillvaro. Min upplevelse är 

att själva fotograferingen ökade deltagarnas intresse för uppsatsen. Eftersom jag arbetar i 

Stockholms innerstad springer vi emellanåt på varandra, och vid nästan varje tillfälle har de 

haft frågor om hur det går med uppsatsen och när den blir klar. De har också berättat om sina 

bilder för andra, vilket ökat intresset för uppsatsen. 

     Samtidigt har fotodokumentationen varit viktig ur ett annat perspektiv. Det är deltagarna, 

inte jag, som samlat in materialet. Med kameran följde således en maktutjämning. Å andra 

sidan går det inte att komma ifrån att det trots allt är jag som har styrt över urvalet, både vad 

gäller bilderna och intervjuerna. Resultatet baseras på mina tolkningar, vilka har filtrerats 

genom ett teoretiskt ramverk som bestämts av mina intressen. Det är jag som konstruerat en 

verklighet genom deras upplevelser. Samtidigt är detta i linje med min konstruktivistiska 

kunskapssyn och mitt kvalitativa tillvägagångssätt. Syftet har inte varit att förklara vad akut 

hemlöshet är, utan att förmedla ett perspektiv på hur akut hemlöshet skulle kunna förstås. Och 

för detta ändamål har metodvalet fungerat bra. 

     I samklang med vad som förespråkas i såväl nationell som internationell forskning, har 

studiens teoretiska ingång pendlat mellan en socialpsykologisk, institutionell och strukturell 

nivå. Nivåpendlingen baseras på att jag ville uppmärksamma samspelet mellan deltagarnas 

påfrestningar i akut hemlöshet och den situation i vilken hemlösheten utspelas. På så vis 
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kunde deltagarnas motstånd till majoritetssamhället förstås i ljuset av negativa erfarenheter 

från disciplinerande maktutövning inom socialtjänsten. På samma sätt kunde deltagarnas 

negativa upplevelser av processen ur hemlöshet, kopplas till utestängningsmekanismer på en 

privatiserad bostadsmarknad, för att nämna två exempel.  

     Samtidigt återkom flera av deltagarna till att det inte går att förstå hemlöshet om du inte 

själv befunnit dig i en hemlöshetssituation. Även om kombinationen av intervjuer och 

fotografier gav inblickar i hur den akuta hemlösheten upplevs, baseras min förståelse på 

tolkningar av deltagarnas upplevelser. Rekommenderat vore därför att i ett nästa steg närma 

sig frågan genom metoder med ett ännu mer utpräglat inifrånperspektiv.  

     Flera deltagare blev stundtals upprörda under intervjuerna, inte minst när samtalet kom in 

på socialtjänsten. Upplevelserna skvallrar om att något inte fungerar i relationen mellan de 

som förväntas hjälpa, och de som förväntas bli hjälpta. Tydligast uttryckte Allena det när hon 

i sin kritik mot socialtjänsten berättade att hon inte ens ”… vill ha en lägenhet i det här jävla 

landet”. Betydelsefullt vore därför att i nästa steg utforska vägar mot en mindre utestängande 

och mer inkluderande socialtjänst.  
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BILAGA 1.  

Informationsbrev 

Tjena! 

Jag heter Jonas Svensson och är yrkesverksam socionom inom frågor som berör hemlöshet. 

Sedan januari 2021 arbetar jag på en masteruppsats om akut hemlöshet. Uppsatsen skrivs i 

samarbete med intuitionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Arbetet förväntas vara 

klart i juni 2021. Jag har själv ingen egen erfarenhet av att leva i hemlöshet. Däremot har jag 

kommit i kontakt med hemlöshet genom mitt arbete på Enheten för hemlösa i Södermalm. Jag 

har också flera vänner och bekanta som i perioder levt i hemlöshet. Men: det finns en 

avgörande skillnad mellan att leva i hemlöshet och att betrakta hemlöshet på avstånd. 

Kunskap om hur det är att leva i akut hemlöshet är det du – inte jag – som har. Det är dina 

erfarenheter, din kunskap och dina perspektiv som ska belysas. Det är därför ditt deltagande 

är så betydelsefullt! 

Till vem riktas studien 

Studien riktar sig till dig som under de tre senaste månaderna (eller mer) saknat ett 

stadigvarande boende och därför levt på: härbärgen eller vandrarhem; i trappuppgångar eller 

utomhus; i bilar eller i nedstängda lokaler o.s.v. Du ska också mestadels ha vistats i 

Stockholms innerstad under perioden.  

Studiens syfte 

Syftet med studien är att utforska hur du upplever dina möjligheter att på egen hand få 

tillgång till ett stadigvarande boende. Ett andra syfte med arbetet är att undersöka hur du 

upplever påfrestningarna i akut hemlöshet.  

Vad innebär ditt deltagande 

Du som väljer att delta i studien kommer att tilldelas en engångskamera. Under en veckas tid 

ombeds du att fota saker/händelser/människor som har betydelse för din situation i akut 

hemlöshet. Vägledande för fotografierna ska vara: (1) Att fånga motiv som på ett eller annat 
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sätt belyser möjligheterna/svårigheterna med att ta sig ur hemlöshet. (2) Att genom fotot visa 

det du upplever som påfrestningar i hemlöshet och hur du gör för att hantera dessa. Efter att 

en vecka passerat kontaktar jag dig och vi kommer tillsammans överens om när och hur 

kameran ska överlämnas. När bilderna har framkallats kommer du att medverka under en 

enskild intervju. Under intervjutillfället kommer vi att diskutera bilderna. Det innebär att dina 

bilder kommer att ha en nyckelroll! Du har rätt att avbryta intervjun när du vill och kommer 

givetvis att erbjudas kopior av fotona.  

Plats 

Med anledning av den pågående pandemin (corona) kommer intervjuerna att ske utomhus. I 

syfte att undvika smittspridning, kommer vi att hålla distans till varandra. Jag kommer att bära 

munskydd och du som vill kommer att erbjudas munskydd. Skulle du (eller jag) ha corona-

liknande symtom bokar vi ett nytt intervjutillfälle. Fika, kaffe och filtar kommer att erbjudas. 

Intervjun kommer att ta cirka en timme och förväntas äga rum i mitten av mars. 

 

Bearbetning av bilderna och intervjuerna 

I samband med att kameran överlämnats kommer du att ifylla ett skriftligt samtycke i vilket 

effekterna av din medverkan beskrivs. I samband med detta kommer vi föra en dialog om ditt 

deltagande: dina synpunkter kommer att värderas högt. Intervjuerna kommer att spelas in och 

materialet att transkriberas (vilket betyder att allt som sägs under intervjun kommer att skrivas 

upp). Efter transkriberingen kommer ljudfilerna att raderas. Informationen kommer att 

behandlas konfidentiellt - vilket innebär att samtliga bilder och citat kommer att 

avidentifieras. Varken genom bilderna eller intervjuerna kommer informationen kunna 

kopplas till dig eller till någon i din omgivning: Du garanteras full anonymitet. Uppdiktade 

namn kommer att användas och materialet kommer endast att användas till detta arbete. Ingen 

obehörig kommer att få tillgång till materialet. Masteruppsatsen kommer att arkiveras i 

GUPEA: ett elektroniskt arkiv på Göteborgs universitet.  

När masteruppsatsen är färdig skulle jag gärna – och med din/er tillåtelse – vilja publicera 

bilderna i ett lämpligt format. En fotobok är ett alternativ, men också en utställning där 

bilderna visas upp. Målet är att dina bilder ska öka kunskapen om och förståelsen för hur det 
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är att leva i akut hemlös, liksom hur samhällets resurser bäst skulle kunna riktas för att hjälpa 

människor ur hemlöshet. Förhoppningen är att ditt deltagande ska förbättra villkoren för 

personer i liknande situationer och att frågor som berör hemlöshet ska få en mer framträdande 

roll i samhällsdebatten.   

Du som är intresserad av att delta i studien kan antingen nå mig genom min e-postadress, eller 

också genom mitt telefonnummer (det går lika bra att sms:a som att ringa). Befinner du dig på 

ett akutboende – eller saknar du telefon – prata med någon i din omgivning (vän eller 

personal) så kan vi gå den vägen istället. Efter att du tagit kontakt med mig, kommer vi 

överens om när och hur kameran ska överlämnas. Om du har några frågor och/eller 

funderingar: Tveka inte att höra av dig! (Kontaktuppgifter finner du längre ned). 

Med vänliga hälsningar, 

Jonas Svensson 

Yrkesverksam socionom & masterstuderande i socialt arbete 

Tfn: 076-057 67 04. E-post: jonas.mikael.svensson@gmail.com 

Linnéa Österman:  

Handllinnea.osterman@gu.se 

  

mailto:jonas.mikael.svensson@gmail.com
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BILAGA 2.  

Semistrukturerad intervjuguide  

Bakgrund 

Ålder:  

Kön: 

Etnicitet: 

Tid i akut hemlöshet:  

Efter de inledande bakgrundsvariablerna, påbörjades intervjun med att vi tillsammans gick 

igenom bilderna. Här gavs deltagaren möjlighet att berätta lite om varje bild utifrån följande 

hållpunkter: 

• Berätta varför du tog just den här bilden? 

• Anser du att det är möjligt att urskilja ett mönster som löper genom bilderna? 

Samtalet om bilderna åtföljdes av ett i högre grad traditionellt semistrukturerat 

tillvägagångssätt. Efter varje fråga tillfrågades deltagaren om det finns någon bild/bilder som 

skulle kunna kopplas till just det ämnet. En koppling som i sin tur deltagaren uppmanades att 

utveckla och berätta mer om.  

Hur upplevs tillvaron i akut hemlöshet: 

- Hur ser en vanlig dag ut?  

- Hur har ditt liv förändrats sedan du blev hemlös?  

- Finns några avgörande händelser? Om ja, berätta mer! 

- Finns både för- och nackdelar med att leva i hemlöshet? Om ja, berätta mer!  

Hur upplevs samhällsstödet: 

- Från socialtjänsten eller andra insatser?  
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- Hur upplevs hjälpinsatserna?  

- Har kontakten med en hjälpinsats vid något tillfälle avbrutits? Om ja, berätta mer! 

- Råd till beslutande instanser? 

Hur upplevs möjligheterna att på egen hand ta sig ur hemlösheten: 

- Hur skildras möjligheter?  

- Hur skildras hinder?  

- Har du vid något tillfälle tagit dig ur hemlösheten? Om ja, berätta mer! 

Hur upplevs vilka strategier som används i syfte att bemästra situationen i hemlöshet: 

- Vilka strategier har fungerat bra? 

- Vilka strategier har fungerat mindre bra? 

- Varför har du utvecklat just dessa strategier? Berätta!  

Avslutande och sammanfattande frågor: 

- Hur kändes det att fotografera? Vad kändes bra och vad kändes mindre bra? Berätta! 

- Finns det något mer du vill tillägga? Om ja, berätta! 

- Skulle det i efterhand dyka upp frågor, är det okej för dig om jag kontaktar dig då?  

Efter att inspelningen avslutats, tillfrågades deltagaren om hur det upplevdes att bli intervjuad. 

Om det var något ämne som väckte särskilt starka känslor, liksom hur det kändes att se på och 

föra ett samtal om bilderna tillsammans. Avslutningsvis erbjöds deltagaren/deltagarna kopior 

på de bilder som hen själva fotat.  
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BILAGA 3 

 

Samtyckesblankett  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Göteborgs 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 

och lämnad information.  

 

…………………………………………  

Underskrift  

 

 

………………………………………… 

Namnförtydligande 

 

 

………………………………………………………………  

Ort och datum  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Jonas Svensson 

Yrkesverksam socionom & masterstuderande i socialt arbete 

Tfn: 076-057 67 04. E-post: jonas.mikael.svensson@gmail.com 

Linnéa Österman:  

Handledare och universitetslektor vid Göteborgs universitet 

Epost: linnea.osterman@gu.se 
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