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Titel:  

Akut hemlöshet i det offentliga rummet – En kvalitativ intervjustudie om hemlösas syn på sin 

identitet 

Abstract 

Studien undersöker hur individer som lever som akut hemlösa i Malmö och Göteborg år 2019 

ser på sin identitet i det offentliga rummet. Fokus har varit att undersöka vilka livsvillkor de 

lever under, med syftet att få en ökad förståelse gällande hur akut hemlösa ser på sin identitet 

samt hur de upplever sin livssituation. Vi belyser även gruppens fysiska och psykiska hälsa. 

Empirin visar på vilka svårigheter man dagligen ställs inför som hemlös och skapades genom 

semistrukturerade intervjuer som bearbetats i hermeneutisk ansats. För att analysera empirin 

har vi utgått från tre teoretiker: Jürgen Habermas - Livsvärld och system, Erving Goffman - 

Stigma och Charles Cooley – Spegeljaget. Utifrån analysen kom vi fram till slutsatsen att de 

flesta av informanterna upplever att deras identitet påverkas negativt av att leva i hemlöshet. 

Ur ett samhällsperspektiv ser vi det som problematiskt att en växande grupp lever under de 

livsvillkoren och att det i förlängningen riskerar minskad tilltro till välfärdssamhället.  

Nyckelord: social identitet, stigma, hemlöshet, gemenskap, staden, livsvärld, system, hälsa, 

offentliga rummet 

Title: 

Acute homelessness in the public space – A qualitative interview study on homeless people´s 

view on their identity 

The study examines how individuals living as acute homeless in Malmö and Gothenburg in 

2019 look at their identity in the public space. The focus has been on examining the living 

conditions under which they live, with the aim of gaining an increased understanding of how 

acute homeless people look at their identity and how they perceive their life situation. We also 

highlight the group's physical and mental health. The empirical study shows which difficulties 

one is faced with daily as homeless and was created by semi-structured interviews that were 

processed in hermeneutic approach. To analyze the empirical data, we have based it on three 

theorists: Jürgen Habermas - Lifeworld and system, Erving Goffman - Stigma and Charles 

Cooley – Looking-Glass self. Based on the analysis, we concluded that most of the informants 

feel that their identity is adversely affected by living in homelessness. From a societal 
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perspective, we see it as problematic that a growing group lives under the living conditions 

and that in the long run there is a risk of reduced confidence in the welfare society. 

Keywords: social identity, stigma, homelessness, community, city, lifeworld, system, health, 

public space 
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Förord 

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

erfarenheter av hemlöshet.   

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Christopher Kindblad som varit ett stöd genom 

processen. 
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1. Inledning 
I ett välfärdssamhälle som Sverige förväntar sig medborgaren att det finns ett trygghetssystem 

med syfte att erbjuda en service som tillgodoser behovet av en social bostadspolitik. 

Hemlöshet utgör ett komplext socialt problem i vårt samhälle där en allt skarpare gräns 

mellan vinnare och förlorare gör avvikelser svårare att återhämta sig ifrån. I april 2017 

uppskattades det vid en nationell kartläggning att cirka 6000 svenska medborgare samt 

personer med permanent uppehållstillstånd lever som akut hemlösa i Sverige (Socialstyrelsen 

2017). Professor i socialt arbete Hans Swärd (2008) förklarar att det svårt att hitta material 

som ger uttryck för de hemlösas upplevelser och uppfattningar, snarare är det myndigheter 

och andra organisationers tolkningar som delas och ges företräde. Begreppet hemlöshet antas 

ha en koppling till tiden då hemmet förvandlades från en mer praktiskt inriktad plats till den 

allt mer socialt viktiga platsen för trevnad, gemenskap och skapandet av den skötsamma 

medborgaren, i och med denna förvandling framträder också de hemlösa som ett socialt 

problem. 

 

Mot den bakgrunden är temat för vår uppsats hur upplevelsen av att vara akut hemlös 

påverkar individens syn på sig själv och sin omgivning. Med akut hemlösa syftar vi på de som 

blivit hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boende eller som inte har 

någonstans att sova och tvingas vistas stora delar av dygnet i det offentliga rummet. Med det 

offentliga rummet syftar vi på offentliga utrymmen i städerna där alla samhällsmedborgare får 

lov att vistas. Exempel på detta är stadens parker, gator, centralstationen etc. Avsikten är att 

belysa hur hemlösa individer uppfattar samt ser på sin identitet i det offentliga rummet i 

städerna Göteborg och Malmö, till vår analys har vi använt tre sociologiska teorier: Jürgen 

Habermas tudelning i livsvärld och system, Erving Goffmans teori kring relationella stigman 

samt Charles Cooleys identitetsteori gällande spegeljaget.  

Gemensamt för dessa teorier är att individens syn på sin identitet påverkas av omgivningen. 

En uppfattning gällande sin identitet kan påverka en persons självkänsla. En individ med dålig 

självkänsla är i regel sårbar och löper en större risk att drabbas av psykisk ohälsa 

(Psykologiguiden 2017). 

1.1 Problemformulering  

Hemlöshet är en sociologiskt relevant problematik som visar på välfärdssystemets och 

bostadsmarknadens oförmåga att möjliggöra för alla Sveriges invånare att ha en egen bostad, 
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på så sätt utmanas samhällets sociala sammanhållning i uppdelningen mellan dem som har 

och dem som saknar ett hem. Problematiken rör sig mellan olika nivåer i samhället; från 

förändrade förhållanden i dynamiken mellan stat och marknad, till relationer mellan olika 

grupper och individer i samhället till hur den enskilde hanterar sin livssituation. I Malmö stad 

(2017) har hemlösheten ökat sedan 2008 och Göteborg stad (Fastighetskontoret 2016) 

uppvisar också en ökad hemlöshet där den akuta hemlösheten ökar mest. Då hemlösheten 

växer i omfattning och kan sägas utgöra en kris i vårt samhälle vill vi med uppsatsen ta 

möjligheten att studera fenomenet närmare. Krisen uppstår konkret i avsaknaden av bostad 

men riskerar i förlängningen också att skada förtroendet mellan individ - stat och marknad, 

när den förväntade nivån av social service inte efterlevs. Över tid kan hemlöshet komma att 

utgöra ett växande demokratiskt problem då hemlöshet uppkommer i ojämlika 

maktsituationer där andra strukturella och individuella problem existerar. Välfärdsstaten samt 

marknad, som i den här bemärkelsen betyder bank-, bygg-, och fastighetssektorerna, bär ett 

ansvar för det offentliga rummet och bör i ett välfärdssamhälle ta ansvar för akut hemlösa 

personer som befinner sig i staden. Studiens informanter är akut hemlösa i medelåldern som 

har en längre tids erfarenhet av de livsvillkor hemlöshet inneburit för dem, vår förhoppning är 

att de därmed kan redogöra tydligare för hur det har påverkat dem. Akut hemlöshet leder ofta 

till olika typer av social problematik vilket gör det sociologiskt relevant att undersöka hur de 

ser på deras identitet, här får vi som forskare möjlighet att få en djupare förståelse på vilka 

faktorer som påverkar deras syn på sin identitet. 

   

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna kvalitativa studie är att förstå och förklara hur akut hemlösa anknyter till 

och skapar sin identitet i det offentliga rummet. Genom intervjuer med enskilda personer som 

berättar om sina upplevelser av hemlöshet vill vi utforska, dels upplevelsen av att vara hemlös 

i det offentliga rummet, men också hur det påverkar deras fysiska och psykiska hälsa. Det 

innebär att vi främst riktar vår studie mot människorna som är hemlösa och deras personliga 

förhållanden för att beskriva hur hemlöshet utgör ett socialt problem för samhället i helhet. 

 

Frågeställning:  

Hur ser akut hemlösa personer i det offentliga rummet i städerna Malmö och Göteborg på sin 

identitet? 
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Underfrågor: 

Vilka är orsakerna till hemlöshet? 

Hur är livet i det offentliga rummet för den som är hemlös? 

Hur skapar man sin identitet som hemlös? 

Hur upplever man att hälsan påverkas av att leva som hemlös? 

1.3 Avgränsning 

Vi har avgränsat studien till akut hemlösa i de två svenska städerna Malmö och Göteborg. Vi 

har fått kontakt med informanterna genom kommunernas verksamheter och 

frivilligorganisationer som arbetar med akut hemlösa samt genom vägledning från 

informanter. Samhällsgruppen väljer vi då de sannolikt visar på betydelsen av en social 

hållbarhet genom sin perifera samhällsposition. Genom den här studien hoppas vi kunna få en 

bild av hur de ser på sig själva och sin identitet. 
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2. Bakgrund 

2.1 Hemlösheten i Sverige 

I Sverige identifierar Swärd (2008) fyra olika tidsperioder för hemlösheten. Den första 

perioden sträcker sig från mitten av 1800-talet till en bit in på 1900-talet och beskriver hur 

hemlösheten blir ett socialt problem, befolkningsökning i kombination med en tilltagande 

industrialisering innebar att många flyttade in till städerna vilket resulterade i trångboddhet 

och bostadsbrist. Industrialiseringen innebar också en mer tillfällig och rörlig arbetsmarknad 

som utmanade de sociala familjebanden. Under 1930-talet och de närmast följande 

decennierna fick den socialdemokratiska socialpolitiken genomslag i Sverige och fokus för 

socialpolitiken förflyttades från arbetet till hemmet, symboliskt beskrev man samhället som 

det stora gemensamma hemmet men utvecklade samtidigt konkret politik för att bygga bort 

bostadsbristen och därigenom utrota en mängd sociala problem. Från att ha varit ett problem 

som placerades hos den enskilde arbetaren övergår det till att betraktas som ett 

välfärdsproblem som är politikens uppgift att lösa. 

Under årtiondena fram till 1980-talet fanns en optimistisk förhoppning om att man helt skulle 

kunna bygga bort problemet med hemlöshet, att ha tillgång till en lägenhet ansåg numera vara 

en social rättighet. Genom miljonprogrammets målsättning, som innebar att det under en 

tioårsperiod skulle byggas en miljon lägenheter, lyckades man för första gången i mitten på 

1970-talet helt ha eliminerat bostadsbristen och dessutom ha en lägenhetsreserv. I 

kombination med ökade satsningar på gruppen hemlösa, med uppsökande arbete och tillgång 

till egna lägenheter, blev det inte längre institutioner som var deras typiska hem (ibid).  

Gruppen vi studerar återfinns i den tidsperioden som sträcker sig från mitten av 1980-talet 

fram till våra dagar och beskrivs den som “den nya hemlösheten”. Det nya ligger i att det nu 

är andra grupper än främst missbrukande män som är hemlösa. Barnfamiljer, kvinnor och 

invandrare får nu svårt att hitta bostad och underskottet är tydligast i storstadsområden. 

Förklaringar som getts till detta är att hyresbolagen blivit mer restriktiva till vem man hyr ut 

till i kombination med rivningar av omoderna lägenheter och minskad statlig inblandning i 

bostadsbyggandet. Resultatet har blivit minskat bostadsbyggande och i förlängningen 

bostadsbrist. För att möta den ökande hemlösheten har diverse special- och nödlösningar med 

sociala kontrakt, upprättade härbärgen, ofta av frivilligorganisationer, samt en ökning av den 

sekundära bostadsmarknaden blivit verklighet (ibid). 
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I Socialstyrelsens (2017) senaste kartläggning definieras hemlöshet utifrån olika 

boendesituationer för att enklare kunna definiera samt följa utvecklingen av hemlöshet, vår 

studie riktar sig mot den första boendesituationen: Akut hemlöshet innebär att personen är 

hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boendet eller sover i offentliga 

lokaler, utomhus eller i tält eller motsvarande. 

2.2 Vem blir hemlös och hur ser deras liv i det offentliga rummet ut? 

Personer i hemlöshet är en i stora delar heterogen grupp, i gruppen finns personer som lever i 

akut hemlöshet och personer som inte kommer in på den ordinarie bostads- eller 

arbetsmarknaden. Män och kvinnor i olika åldrar, unga vuxna och föräldrar, personer som har 

ekonomiskt bistånd och personer som inte har behov av något annat än en bostad kan alla vara 

hemlösa. Missbruk, personer med psykisk ohälsa och personer som inte vet var de ska sova 

kommande natt, det de alla kan ha som gemensam nämnare är att de befinner sig i mer eller 

mindre osäkra boendesituationer (Socialstyrelsen 2017). 

Vi genomförde en förstudie genom att ta del av serien 36 dagar på gatan som sändes på 

Sveriges television. I serien följer en journalist en grupp hemlösa personers liv i Stockholms 

offentliga rum i Stockholm under vintern 2018. Utifrån serien lever de akut hemlösa 

personerna under låga livsvillkor. De sover på bussar och tåg för att få värme, har de tur hittar 

de ett härbärge för natten men ovissheten om framtiden präglar deras tillvaro. Majoriteten 

lever under förhållanden med missbruk kombinerat med annan problematik som psykisk 

ohälsa. De tigger pengar och letar efter pantburkar för att ha råd att köpa droger och mat. 

Vakter som befinner sig i det offentliga rummet kör ut de hemlösa personerna från bland 

annat Stockholms centralstation och parkeringshus där de hittat skydd från kylan (Sveriges 

television 2018). 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Att förklara hemlöshet  

I artikeln belyser Hans Swärd (2004), professor i socialt arbete olika modeller för att förklara 

varför individer är hemlösa, därefter kritiserar samt granskar han de olika modellerna. Swärd 

belyser ett stort problem i forskning kring hemlöshet, han anser att inte tillräckligt fokuseras 

på varför individer blir hemlösa utan att det istället forskas flitigt kring administrativa 

tvärsnittsräkningar där fokus ligger på en viss tidsperiod och antalet individer utan hem, det 

vill säga kvantitativa mätmetoder där man riskerar att sociala faktorer förbises. Syftet med 

artikeln är att belysa hur forskare kan analysera hemlöshetens orsaker med hjälp av olika 

användbara teorier samt modeller. Han belyser speciellt två problem hos forskare som 

studerar hemlöshetsfrågor. Det första problemet är att de drar generaliseringar om varför en 

individ är hemlös och det andra är att de inte gör tillräckligt stor skillnad mellan orsak och 

verkan. 

Mikael R Sosin (1992) beskriver fyra olika förklaringsmodeller som Swärd tar upp i artikeln 

som varit betydelsefulla vid olika tidpunkter i forskningen. Den första förklaringsmodellen 

grundar sig i att hemlösa väljer att leva i marginaliserade grupper, de har helt enkelt valt att 

alienera sig från samhället, denna teori användes flitigt under 1960–70-talet. 

Förklaringsmodell nummer två menar att de hemlösa individerna inte klarar av att ha ett eget 

hem. Detta ofta på grund av psykiska sjukdomar, alkoholism, kriminalitet, missanpassning 

eller annan social problematik. Den tredje förklaringsmodellen anger ekonomiska faktorer och 

säger att individer hemlösa är på grund av att de inte har arbete och därmed inte inkomst nog 

för att ha ett hem. Den sista förklaringsmodellen innefattar industriella samt sociala faktorer, 

bristen på ett socialt skyddsnät kan leda till kriser och därmed har de svårt att få hjälp när de 

hamnar i eventuella kriser. Därefter för Swärd en diskussion om de olika 

förklaringsmodellerna. Slutligen presenterar Swärd pågående forskning kring olikheter i 

kommuner runt om i Sverige, detta för att forskare skall förstå orsaksmekanismer (Swärd 

2004).  

3.2 Framställning av jaget hos den som är hemlös 

Boydell et al (2000) professor i psykisk hälsa, vill i artikeln visa på att hemlöshet handlar om 

så mycket mer än att inte ha ett hem, att vara hemlös innebär också att man riskerar förlora sin 

identitet, sitt egenvärde och sin självförmåga. Tidigare forskning de använt sig av visar att 
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beroende på hur länge man varit hemlös är man olika benägen att identifiera sig med negativt 

laddade omdömen om sin självbild, där de långvarigt hemlösa enklare tar till sig den bilden.  

Syftet med artikeln är att utifrån en interaktionistisk analys av levd erfarenhet, där det centrala 

är identitetsskapande dels inför sig själv men också hur man definierar andra objekt i sin 

omgivning, kunna skapa en förståelse för hur hemlösa individer hanterar dilemman som 

handlar om att antingen agera utifrån sitt självvärde eller att istället agera utifrån 

omgivningens normer och förväntningar. I semistrukturerade intervjuer med 30 individer i 

olika åldrar, där man baserat urvalet på hur bekväma de är att tala om ämnet samt hur väl de 

minns detaljer från sina erfarenheter har man fått ett resultat som visar på att hemlösa 

individer eftersträvar ett värdigt liv men att deras livssituation försvårar möjligheten till ett 

förverkligande. Individens självbild blandas mellan det förflutna, nuet och framtiden, där det 

förflutna och en möjlig framtid representerar det positiva medan nuet präglas av en låg 

värdering främst bland dem som varit hemlösa över en längre tidsperiod. Betydelsen av att 

särskilja sig från andra hemlösa var också en tydlig del av resultatet, och skillnaden bestod 

ofta i att man ansåg sig bättre än de andra i gruppen, en identitetshierarki byggd på negativa 

jämförelser. Hemlöshet är en händelse, men samtidigt en process där individer gradvis 

riskerar att förlora sin identitet. Ett sätt att hantera situationen, menar artikelförfattarna, är en 

identitetshierarki som de inte tidigare funnit i litteraturen men som framträder i den här 

studien.  

3.3 Betydelsen av narrativ identitet som resurs i livet som hemlös  

Hemlöshet är ett tillstånd som inte kan lösas enkelt genom att bara skaffa mat och tak över 

huvudet – det är en djup narrativ identitet som kan vara väldigt svår att ta sig ifrån skriver 

sociologen Alfayez et al (2017), narrativa identiteter är livsviktiga för social utveckling och 

styrka (Boje 2008).  

Hemlös identitet är sammankopplat med en stereotyp syn, människor ser hemlöshet som ett 

karaktärsfel och kan förevigas genom en pågående brist av resurser som är lättillgängliga för 

de flesta: arbete, bostad och mat. Därför är ägandeskap och tillgänglighet till resurser 

livsviktigt för att ta sig ifrån hemlöshet som narrativ identitet till som icke-hemlös (Alfayez et 

al 2017). 

Hemlöshet är en identitet som människor antingen tar avstånd från eller omfamnar. Därför 

spelar identitet en viktig roll när man studerar hemlösa människor, då hemlöshet jämförs med 
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personlig otillräcklighet, svaghet och lättja. Stigmatiserande som i ett misslyckat jag, 

avsaknad av roll och social status, eller att vara en skamfläck för andra (McNaughton 2008).  

Människor som upplever hemlöshet erkänns identiteter kopplade till deras hemlöshet, och 

hemlösheten blir sakta en del av personens identitet. Människor som upplever hemlöshet är 

medvetna om de stigma och social status, eller att vara en skamfläck för andra. Människor 

som upplever hemlöshet erkänns som identiteter kopplade till deras hemlöshet, och 

hemlösheten blir sakta en del av personens identitet. Genom att dela berättelser med de som 

upplevt liknande upplevelser, känner människor som upplever hemlöshet en chans att dela 

sina berättelser om deras förvirring och undvika stigma (Parsell 2011). 

3.4 Att främja självkänslan, platsen och tillhörigheten hos 

undanträngda människor som lever i hemlöshet 

Artikeln som är skriven av Lisa M. Vandemark (2007), specialist inom sjuksköterskepraktik 

vill beskriva vad upplevelserna av undanträngande förändrar i en människas liv gällande 

självet, platsen och känslor av samhörighet. Faktorer som är tydliga dimensioner i den 

hemlöses liv och som tydligt påverkar beteenden hos den som upplever undanträngande.  

Det huvudsakliga syftet med artikeln är att se hur de psykosociala effekterna av 

undanträngande påverkar de sociala och funktionella förmågorna hos hemlösa människor. 

Begreppet undanträngande används för att det speglar betydelsen av plats, identitet och 

samhörighet och förlusten av familj och social närhet, faktorer som har gemensamt att de 

riskerar skada självkänslan samt öka riskerna för att utveckla ångest och depression.  

Artikeln använder sig av olika teorier inom geografi och sociologi för att visa på betydelsen 

av plats och sammanhang för människan och hur man genom berättelser kan skapa ett 

reflexivt narrativ för att brygga samman tid och rum. Resultaten de visar på är att man som 

hemlös upplever ett hot om sin fortsatta existens, utestängandet från samhället skadar 

identiteten och hindrar den hemlöse från att ”vara och göra” i världen. Genom att låta hemlösa 

människor beskriva och tänka över sina upplevelser kan en psykosocial övergång till ett 

förbättrat tillstånd.  

Vi saknar bitvis de hemlösas egna perspektiv i artikeln men utifrån från vår uppsats ser vi ett 

ökat behov av att låta hemlösa komma till tals, dels utifrån övriga samhällets behov av 

förståelse men framför allt utifrån de resultat artikeln visar på. 
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3.5 Hur identitet förändras när individer går från hemlösa till icke-

hemlösa 

I denna vetenskapliga artikel presenteras en undersökning gällande förändringar i individers 

syn på sin identitet då de ändrar sin bostadstatus från hemlös till att ha ett hem. Studien har 

genomförts av Kristin Desjarlais-deKlerk (2017) doktor i sociologi. Genom kvalitativa 

djupintervjuer har hon undersökt vad som händer med en individs identitet och sociala 

kontakter då en tidigare hemlös person får en bostad. Den före detta hemlösa individen går 

från att vara en del av en stigmatiserad grupp i samhället till att inte längre tillhöra den 

stigmatiserade gruppen. 

I studien följer forskarna sju individer som övergår från hemlösa till statligt subventionerade 

bostäder. Då detta är en förändring i livsvillkoren väljer forskaren att undersöka hur deras 

identitet förändras när en lämnar en stigmatiserad grupp i samhället. Under undersökningen 

visade det sig att informanterna inte identifierade sig med en icke-stigmatiserad grupp i 

samhället då de var hemlösa utan att de identifierade sig med en social identitet istället. 

Slutsatsen forskaren kom fram till utifrån intervjuerna är att när en hemlös individ slutar vara 

hemlös försöker de knyta nya kontakter för att helt avskilja sig från identiteten som hemlös. 

 

Som vi skriver i vår problemformulering ser vi hemlöshet som ett samhällsproblem, ett 

problem som konkret innebär att människor står utan hem och därigenom påverkar individens 

identitet. Utifrån det perspektivet har vi sökt efter forskning som på olika sätt knyter an till det 

vi studerar. Artiklarna ger inblick i svenska och utländska förhållanden och sträcker sig från 

olika sätt att beskriva och förklara hemlöshet till forskning kring hur man formar sin identitet 

som hemlös och svårigheterna med att bryta en negativ bild av sin identitet samt hur det 

präglar ens beteenden och känslan av att inte tillhöra övriga samhället. Det vill säga, från ett 

mer övergripande perspektiv till studier som närmar sig den enskildes perspektiv på 

hemlöshet. Sammanfattningsvis har de vetenskapliga artiklarna bidragit till förförståelse och 

utformningen av vår studie, främst hur vi utformade intervjuguiden. Genom tidigare 

forskningsresultat har vi kunnat identifiera begrepp och perspektiv vi inte tidigare känt till och 

anpassat dem till de förhållanden vi studerat. 
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4. Teoretiskt ramverk 

4.1 Livsvärld och system 

För att beskriva det relationella samspelet mellan individ och struktur i det moderna samhället 

använder sociologen Jürgen Habermas begreppen livsvärld och system, med uppdelningen 

visar han på hur handlingar utförs av enskilda individer men att de alltid sker i en omgivande 

struktur, inbäddade i kultur och tradition (Habermas 1995).   

Systemet kan beskrivas som samhällets övergripande styrmekanismer som för individen utgör 

en yttre värld till skillnad från livsvärlden som är en internt individuell tolkning av 

verkligheten. Systemet är det ramverk som rymmer livsvärldarna som samhället verkar inom, 

där hittar men den offentliga förvaltningen, finans och ekonomin, lagar och regler och det 

politiska systemet. Systemet, i jämförelse med livsvärldens fokus på gemensam förståelse, är 

mer inriktad mot egocentrisk rationalitet och effektivitet. Systemet består av en rad strukturer 

som alla fastställts utifrån system som befinner sig fjärran individen, och utgör på det sättet en 

reglerande kraft för den enskildes handlingar. Som exempel kan man använda välfärdsstaten, 

som genom sina professionaliserade beslut och byråkratisering gör direkta ingrepp i 

människors val och beslut, men även det politiska systemet har genomgått en stegrad 

rationalisering som skapar gränser som tidigare inte funnits mellan system och individ, något 

som riskerar stelna demokratin då samhällets medborgare inte längre diskuterar frågor 

gemensamt (Habermas 1984).  

Livsvärlden rymmer det relationella vardagslivet med familj och vänner, världen där 

människor möts och interagerar. Livsvärlden består av tre komponenter: kultur, samhälle och 

person. Där kultur beskrivs som ett vetandeförråd som människan använder sig av för att 

kommunicera sinsemellan, samhället är det system som placerar oss i grupper där vi skapar 

vår identitet och person är subjektet som deltar i förståelseprocesser som möjliggör att den 

enskilde kan hävda och utveckla sin identitet. Skillnader mellan värld och livsvärld ligger 

enligt Habermas främst i dessa två delar: tematiseringen av objekt och begränsningen av 

spelrum för möjliga alternativ. Där livsvärlden förklaras som en tolknings- och 

förståelsehorisont som är unik för varje individ. Livsvärlden är för oss en självklarhet, en 

grundläggande kunskap, där man med kommunikativt handlande tolkar och kommunicerar 

med sin omvärld. En produkt som skapas i den sociala värld och den socialiseringsprocess 

varje individ varit del av under livet, och som bidrar till vilka uppfattningar och övertygelser 

man skapar sig, det är det som gör livsvärlden till en individuell företeelse. Det självklara i 
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skapandet av en livsvärld gör den omedvetandegjord för oss, Habermas menar att vi har den 

”som ett stöd i ryggen” (Habermas 1995, s. 130). Språket betraktas som en viktig del i 

livsvärlden, dels för att det organiserar livsvärldens grundläggande kunskaper samtidigt som 

den utgör en produkt av vår livsvärld. Språket både formar och formas av livsvärlden som 

tillsammans med samhällets institutioner är två faktorer som i hög utsträckning har kapacitet 

att begränsa individers frihet (ibid). Processen att skapa en livsvärld för den som är hemlös 

prövas hela tiden av att inte ha ett hem vilket riskerar bidra till en identitet där man inte 

upplever sig som en självklar del av samhällets gemenskap och upplever sin existens hotad. 

I Habermas kritik av moderniteten menar han att på grund av främst marknadens inbyggda 

och ständigt återkommande kriser utvidgas hela tiden systemet på livsvärldens bekostnad, han 

beskriver det som systemets kolonisering av livsvärlden. Ett exempel på det är när marknad 

eller stat inte lyckas tillgodose människor behov och staten tvingas gå in och skapa ett mer 

utvidgat kontrollsystem. Koloniseringen innebär enligt Habermas att marknadsekonomiska 

intressen ges en större betydelse vilket leder till en minskad kommunikation och försämrad 

chans till gemensam förståelse, ökad rationalisering och målstyrning tränger undan den 

vardagliga livsvärlden och dess kopplingar människor emellan. För den hemlösa individen 

riskerar detta få än mer långtgående effekter då de befinner sig i en mer utsatt position 

ekonomiskt och socialt, en sedan tidigare begränsad livsvärld som genom kolonisering blir än 

mer utsatt för den enskilde och kan yttra sig i att de får minskad tilltro till demokratins 

funktionalitet och samhället sociala service. I praktiken upplever hemlösa det som svårlöst att 

uppnå de krav och förväntningar den målstyrda socialtjänsten kräver som motprestation. På 

ett övergripande plan kan den ökade rationaliseringen resultera i minskade eller fördröjda 

sociala investeringar som påverkar möjligheten att få en bostad (Habermas 1996).  

4.2 Stigma 

Begreppet stigma myntades av Erving Goffman och fångar företeelsen av något avvikande 

attribut hos individer som leder till att de blir stigmatiserade. Om individer skiljer sig från 

normen och avviker via specifika egenskaper eller attityder kan individen drabbas av ett 

stigma, stigmat är en relationell företeelse och skall tolkas utifrån relationer människor 

emellan. Samhällen konstruerar kategorier för vad som anses normalt, uppvisas en avvikelse 

från normen kan det leda till att individer anses vara icke fullt mänskliga och en 

stigmatisering uppstår. Stigma framkommer via interaktioner mellan individer, om två 

individer möts har de förväntningar på varandra utifrån samhällets normer, huruvida 
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förväntningar infrias eller ej avgör hur vi fastställer individens sociala identitet. Först sker det 

i huvudsak genom visuell iakttagelse och Goffman kallar det för en skenbar social identitet 

för att över tid och med mer erfarenhet kunna dra slutsatser om den faktiska sociala 

identiteten (Goffman 2014).  

Goffman urskiljer tre typer av stigman: kroppsligt stigma, skamfläckens stigma samt det 

tribala stigmat. Det kroppsliga stigmat innefattar missbildningar eller handikapp, stigmat 

kopplat till skam beskriver Goffman som personliga avvikande egenskaper som kan uppfattas 

som onaturliga; bristande hederlighet eller viljesvaghet. Exempel på detta som han beskriver 

är homosexualitet, extrema politiska åsikter, arbetslöshet, psykiska sjukdomar etc. Den tredje 

formen av stigma är kännetecknas av olika typer av stigman en individ föds in i, exempel på 

detta är religion och nationell tillhörighet. En indelning görs även mellan de stigman man 

direkt uppfattar hos individen, de misskrediterande och de misskreditabla som kan upptäckas 

över tid men som inte syns vid en första anblick (ibid). 

Akut hemlösa personer riskerar främst ge uttryck för stigma kopplat till skam som yttrar sig i 

att deras hemlöshet riskerar förknippas med en karaktärsbrist, såsom lättja eller alkoholism 

som försatt dem i den aktuella livssituationen. Goffman menar att en stigmatiserad individ 

som åtgärdat och rättat till det som upplevs som ett tillkortakommande av omgivningen 

fortsatt bär med sig minnet av bristen vilket även i fortsättningen gör den stigmatiserade mer 

utsatt än andra, trots att inget vid ett första möte påminner om den tidigare situationen. Sociala 

situationer kan på grund av detta vara besvärande för den stigmatiserade vilket kan leda till 

isolering från social interaktion, detta för att undvika att de misskreditabla stigman individen 

bär på inte skall exponeras (ibid.) Erfarenheter och beteenden som dessa bedömer vi kommer 

kunna gå att applicera teoretiskt på gruppen vi studerar. 

4.3 Spegeljaget 

1983 myntade Charles Cooley teorin spegeljaget, teorins grundtanke innefattar att 

omgivningens beteende samt attityder gällande en person fungerar likt en spegel och utifrån 

denna spegelbild formar individen en självuppfattning. Varje individ har en egen uppfattning 

om sig själv som skiljer sig omgivningens. Cooley beskriver en ständigt pågående dialog 

mellan vår egen uppfattning av oss själva samt andras uppfattning av oss, individen jämför sin 

egen uppfattning med de andras och kopplar detta till sin egen självbild. 

Omedvetet och medvetet processar vi denna bild av oss själva, dessa två olika uppfattningar 

lägger grunden för individers känsla för skam och stolthet vilket är avgörande för individens 
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självkänsla. Vi skapar ett eget ”jag” utifrån hur vi antar att andra ser på oss samt hur vi ser på 

oss själva, när vi interagerar med andra personer tolkar vi hur vi tror att de ser på oss, det är 

utifrån detta spegeljaget bildas. Vår tolkning av hur andra ser på oss behöver inte alltid 

stämma, det är en stor risk att individer får fel uppfattning av hur andra ser dem och på så sätt 

påverkas individens självförtroende negativt (Cooley 1983). Denna teori är relevant för vår 

studie då den syftar till att få en förståelse kring akut hemlösas syn på sig själva i det 

offentliga rummet. Vi vill få en förståelse för hur informanterna upplever att andra människor 

ser på dem samt hur det påverkar deras identitet och hälsa då de utifrån deras utsatta position 

dagligen i sitt liv möter en omvärlds attityder och omdömen.  

4.4 Teorisammanfattning  
Genom att kombinera dessa tre teorier i studien kan vi fånga dels de individuella 

upplevelserna av att vara hemlös och hur det påverkar den enskildes identitet, men också hur 

det relationella samspelet i offentligheten bidrar till en individs hälsa. Det gör vi tydligast med 

hjälp av Goffmans och Cooley teorier som rör sig närmare individen och dennes relationer. 

Hos Habermas teori hamnar vi närmre samhällsinstitutionerna och de ekonomiska aktörerna 

och ser till hur de utvecklats till att närma sig individens personliga sfär. Dessa tre teorier 

sammantaget kommer bidra till, och hjälpa oss, att förstå och förklara hur man ser på sin 

identitet i som hemlös i det offentliga rummet. 
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5. Metod 

5.1 Vetenskaplig teori och metodansats 

I kapitlet presenteras valet av den metodologi som är genomgående i studien. Då fokus riktas 

på informanternas förklaringar samt beskrivningar av deras situation och identitet i samhället 

föll den hermeneutiska metodologin naturligt för studien, detta för att kunna röra oss mellan 

del och helhet för att på så kunna få en bättre sammansatt bild av problematiken. Detta val 

gjordes i tidigt skede då en stor del av syftet grundar sig att i att skapa oss en förståelse 

angående de akut hemlösas situation. I vår studie där vi intervjuar hemlösa personer är det 

viktigt att sätta in deras berättelser i dels deras egen historia men också i en samhällelig 

kontext för att på så sätt få en uppfattning om de delar som skapar en helhet. Förståelse för 

hur agerandet hos de enskilda individernas beteende ger dem mening (Alvesson & Sköldberg 

2017). Med hjälp av den hermeneutiska metoden är fokus på att få kunskap genom tolkningar 

samt förståelse. Vidare kan vi bidra till andras förståelse kring hur akut hemlösa ser på sin 

identitet i det offentliga rummet (Aspers 2011). 

Sociologen Elin Lundin förklarar i boken Uppdrag forskning (2008) att metodologi samt teori 

går hand i hand. De teorier forskaren använder sig av i studiens gång tillför nya perspektiv till 

uppkomna skillnader, mönster samt aspekter. Således fungerar teorier som ett verktyg till en 

djupare och mer sammansatt förståelse gällande ämnet som studeras. Forskarens val av 

metodologi är avgörande för vilka teorier som lämpar sig att presentera i studien. Detta beror 

på att teoretiska studier har specifika utgångspunkter gällande det sociala livet vilket i sin tur 

bidrar till olika teorier lämpar sig till olika typer av studier. När forskaren analyserar den 

insamlade data och kopplar de till olika teorier får hen en djupare förståelse. Lundin menar att 

hermeneutiken alltid speglar sig i att verkligheten för oss är våra tolkningar av hur den ser ut. 

Utifrån hennes beskrivning av metodologin hermeneutik har vi valt ut passande teorier för att 

få en djupare förståelse gällande de hemlösas syn på dess identitet samt situation (ibid).  

Som forskare är vi noga med studiens validitet, reliabilitet och vetskapen om att sin egen 

förförståelse inte alltid stämmer överens med verkligheten (Aspers 2011; Lundin 2008). 

5.2 Förförståelse 

Förförståelse kan vara till fördel om den används på rätt sätt. Via forskarens förförståelse 

kan kunskap om hur man interagerar med informanterna på fältet användas som ett verktyg. 

Förförståelsen används för att underlätta kontakten men också för att fördjupa tolkningen och 
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ge en högre förståelse. Lundin förespråkar att se förförståelsen, den subjektiva uppfattningen, 

som en tillgång och använda den som en grund att utveckla och fördjupa sin kunskap utifrån 

(Lundin 2008). 

Då en av oss arbetar med hemlösa personer i Göteborgs kommun har vi haft detta i åtanke 

under studiens gång, en möjlig risk med förförståelse är att forskaren kan ha specifika 

uppfattningar eller erfarenheter kring ämnet som studeras. Därför är det viktigt att vara noga 

med att inte låsa sig till sin förkunskap eller låta ens egna uppfattningar påverka tolkningen av 

materialet. Då vi är två i studien kan detta vara positivt då en av oss vet hur vi skall interagera 

med de hemlösa personerna och en annan kan särskilt se till att förförståelsen inte skall 

påverka det insamlade materialet i för hög utsträckning (ibid). 

5.3 Forskningsansats  

Vi har utifrån en kvalitativ insamlingsmetod som syftar till att skapa en djupare förståelse lagt 

vårt fokus vid förklaring av olika fenomen i sin naturliga kontext, det innebär att vi i 

jämförelse med kvantitativ forskning som söker kvantifierbara resultat istället fokuserat på 

individens upplevelser för att därefter tolka dem. Med semistrukturerade intervjuer har vi 

samlat in data som belyser studieobjektets perspektiv, upplevelser och erfarenheter. Genom 

att forska kvalitativt har vi möjliggjort för en djupare förståelse och kommit närmare det som 

skall studeras och således blev den hermeneutiskt vetenskapsteoretiska ansatsen naturlig för 

oss (Aspers 2011).  

Tolkningen av empirin är central i den kvalitativa metoden och ställer krav på forskarens 

medvetenhet om sina förkunskaper och teoretiska antaganden. Hur en reflekterar kring sin 

forskning är av största vikt, forskaren får där möjlighet att pröva sin förförståelse som uppstått 

i den kulturella kontexten man lever i och ställde det mot det empiriska materialet som 

samlats in. En medvetenhet kring vilka tolkningar man gör, men också vilka man avstår från, 

är tillsammans med hur man reflekterar över materialet processer som kräver försiktighet 

innan man uttalar sig om “verkligheten” (Alvesson & Sköldberg 2017).  

5.4 Kvalitativa intervjuer 

För att öka vår förståelse kring respondenternas upplevelser samt syn på sin identitet 

motiveras den kvalitativa metoden. Utifrån intervjuerna har vi möjlighet att skapa förståelse 

för informanternas situation på ett djupare plan, hade vi istället använt oss av kvantitativ 

metod hade vi kunnat ta fram mer statistiskt material kring hemlös identitet men då syftet är 

att få ökad förståelse är det mer relevant för oss att gå djupgående via intervjuer istället. Via 
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kvalitativa intervjuer ges vi möjligheten att interagera med informanterna och ta del av i deras 

upplevelser, således passar denna metod mest lämpad till vår frågeställning (Aspers 2011). 

Att använda sig av intervju som metodinstrument kan kritiseras som subjektivt, detta då 

intervjuarens kunskaper är avgörande för resultatet av studien. Som forskare har vi därför 

förberett oss noga innan intervjuerna. Detta har skett via att ta del av tidigare forskning inom 

området, vi har fokuserat på att vara så noggranna och tydliga som möjligt och använt oss av 

objektiva glasögon under intervjun. (Kvale, Brinkmann 2009) 

Hade vi använt oss av en kvantitativ intervjuguide hade informanterna inte kunnat röra 

intervjun i olika riktningar, därför lämpade sig kvalitativa intervjuer bättre för studien. 

Livsberättelser är ett metodval som skulle kunna appliceras på studien men eftersom studiens 

fokus främst är nutid passar kvalitativa intervjuer med teman bättre (Bryman 2018). 

Då vi valt att utföra en kvalitativ studie använder vi oss av metodinstrumentet 

semistrukturerad intervjuguide, vid utformningen av intervjuguiden till studien utgick vi 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguidens övergripande struktur fångar syftet 

och frågeställningarna genom att de teman vi utgår från dels ser till individens familj, 

uppväxt, utbildning och yrkeserfarenhet där vi främst ser möjliga orsaker till hemlöshet. Till 

att i intervjuguiden röra oss mot den mer aktuella livssituationen där tyngdpunkten ligger på 

erfarenheter från hur livet i det offentliga rummet upplevs och hur det kan påverka skapandet 

av identitet samt den fysiska och psykiska hälsan hos den enskilde.  

Vår ambition var att inte ställa vinklade frågor, utan att ställa frågor som är öppna för vilket 

svar de än ger. Vid utformandet av intervjuguiden försökte vi även vara så objektiva som 

möjligt då vi utformade frågorna, och att använda frågor som är kopplade till identitet 

samtidigt som vi har i åtanke att inte ställa ledande frågor. Semistrukturerade intervjuer ansåg 

vi mest lämpade för studien, detta för att fokus är dess identitet samt livssituation i nutid 

(Dalen 2007). 

5.5 Urval 

För vår uppsats har vi intervjuat nio informanter, för att på så sätt få en tillräckligt stor 

variation i svaren. Vår ambition var att hitta en spridning som bland dem som valde att delta 

till studien, de vi intervjuade var män och kvinnor. Då vi vill fånga deras upplevelser av 

hemlöshet i det offentliga rummet föreställde vi oss att det var en förutsättning att de varit 

hemlösa en längre tid för att de därigenom mer sannolikt internaliserat upplevelserna i sin 

identitet, urvalet föll därför på informanter i medelålder eller äldre. Vi valde informanter som 
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var i medelåldern eller äldre samt varit hemlösa en längre period då de förmodligen format sin 

identitet utifrån att leva som akut hemlös. Hade vi intervjuat yngre informanter eller 

informanter som inte varit hemlösa mer än några år hade de kanske inte hunnit reflektera och 

forma sin identitet kring livet som akut hemlös än. Vi har kommit i kontakt med våra 

respondenter genom att sätta upp lappar, kontakta organisationer och arbetsplatser som 

arbetar med gruppen, genom att själva arbeta med gruppen men också genom snöbollsurval 

via våra informanter (Dalen 2007). 

5.6 Analysmetod 

Den hermeneutiska meningstolkningen som vi använt oss utav gör att vi, likt övrig 

hermeneutik, rör oss mellan del och helhet för att skapa oss en sammanhängande bild. För att 

göra det tolkade vi delar av intervjuer mot helheten, men gjorde också jämförelser mellan hela 

intervjuer mot varandra för att för att nå ökad förståelse och se sammanhang vi inte tidigare 

kunnat uppfatta.  

För att tolka materialet som utgör resultatet av våra intervjuer har vi valt att analysera dem 

utifrån meningstolkning, för att på det sättet kunna fånga den djupare meningen och kunna 

göra en mer kritisk tolkning av vad som framkommer under intervjuerna. Meningstolkning 

hjälper oss att se förbi det sagda för att kunna se samband och mönster i de intervjuades 

livssituation. Lyfter vi intervjupersonernas uttalanden från deras självförståelse kan vi vidga 

och göra tolkningen mer allmän i de frågor vi söker svar på, parallellt kan vi hålla oss närmare 

personen för att se vad det säger om intervjupersonens livssituation. En viktig aspekt vi hela 

tiden arbetat med är hermeneutikens uppfattning om att vi aldrig möter ett fenomen 

förutsättningslöst, vi är alltid del i den tradition vi lever i. Genom att ständigt påminna oss om 

det faktumet har vår ambition hela tiden varit att se bortom det omedelbart givna och hitta 

giltiga tolkningar medvetna om kritiken som säger att alla uttolkare hittar olika innebörd av 

samma intervju. Vi är samtidigt av uppfattningen att ett uttalande kan ha olika innebörd och 

att det inte alltid finns en enda och sann uppfattning, snarare att vi i vår tolkning kan 

argumentera för vår uppfattning så att läsaren kan pröva den. Slutligen har vi i de tolkningar 

av mening vi funnit använt oss av de teorier vi bygger studien på för att finna förklaringar 

som går att sätta i teoretisk kontext (Kvale & Brinkmann 2014).  

5.7 Tillvägagångssätt 

När vi diskuterade sociologiska fenomen och skulle komma fram till ett ämne att skriva om 

upplevde båda hemlöshet som en stor sociologisk problematik i Sverige. Därefter valde vi att 
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avgränsa oss till Malmö och Göteborg som är två av Sveriges storstäder. Avgränsningen av 

Malmö och Göteborg föll naturligt för oss då en av oss känner till Malmö bra sedan tidigare 

och en av oss har arbetat med hemlöshet i Göteborgs stad. Vidare utvecklade vi ett syfte och 

frågeställning till studien, vi sökte bland tidigare forskning och valde att undersöka hur akut 

hemlösa personer ser på sin identitet i det offentliga rummet. Detta ämne var intressant för oss 

då vi som forskare hade möjlighet att koppla vidare till deras psykiska och fysiska hälsa och 

försöka sätta oss in i deras identitet. Senare tog vi del av tidigare forskning för att skapa oss en 

mer objektiv kunskap om ämnet. Vi läste oss in på olika teorier och funderade på teorier vi 

kunde använda oss av i studien. Därefter tog vi kontakt med olika organisationer i Malmö och 

Göteborg, detta skedde per mail och telefon, genom dem fick vi kontakt med akut hemlösa 

personer och berättade för dem vad intervjun skulle handla om, samt syftet med vår studie och 

frågade om de var intresserade av att medverka. Vidare bokade vi tid för intervju med tio 

personer som är akut hemlösa, fem i Malmö och fem i Göteborg, av dessa genomfördes totalt 

nio mellan 5 - 11 april 2019 och var på offentliga platser såsom bibliotek och parker men 

också ett akutboende. 

5.8 Reliabilitet och validitet  

En nackdel med kvalitativa intervjuer är att det är svårt att uppnå hög reliabilitet som ger 

tillförlitlighet i studien. Då studien genomförs med ett färre antal intervjuer och inte som i 

forskning där man delar ut ett större antal enkäter minskar studiens reliabilitet. Då vi 

intervjuat nio hemlösa individer får vi en djupare förståelse än vad vi fått om vi delat ut 300 

enkäter, däremot minskar reliabilitet då nio personer inte kan ge generella svar för alla akut 

hemlösa personer i Sverige. Hade vi haft andra informanter hade vi kanske fått ett annorlunda 

resultat. Generaliserbarhetens centrala punkter är tre aspekterna, resultat, tillförlitlighet samt 

relevans. Under studiens gång har vi haft punkterna i åtanke med målet att uppnå så hög 

generaliserbarhet som möjligt. 

I vår studie har vi valt att endast utföra intervjuer, för att öka generaliserbarheten i studien 

hade vi kunnat kombinera kvalitativa intervjuer med kvantitativa enkäter. Generaliserbarheten 

hade då ökat på grund av att vi hade haft en bredare mängd informanter, desto fler 

informanter en studie har desto större blir också generaliserbarheten. Då vårt fokus ligger på 

att de hemlösa ska förklara sin situation och identitet som ska leda till en djupare förståelse av 

oss anser vi att det vore svårt att skapa relevant empiri till studien endast via enkäter.  
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Vi lade ett stort fokus på våra intervjufrågor för att vi skulle undersöka det som är syftet med 

vår studie. Detta för att öka validiteten i studien. Validiteten är ett mätinstrument forskaren 

använder sig av för att för att frågorna skall vara kopplade till studiens syfte och 

frågeställning. I vårt fall handlade frågorna och intervjun till mesta del om informanternas syn 

på dess identitet i det offentliga rummet. Intervjuguiden fungerar som ett verktyg för att nå en 

hög validitet i studien, då forskaren använder sig av mallen vid intervjun är risken mindre att 

intervjun riktas åt andra håll som inte är relevanta för studien. 

Då vi undersöker identiteten hos hemlösa personer var vi noga med att berätta vad vi syftar på 

med identitet och förklara hur vi använder oss av begreppet i studien, detta också för att öka 

validiteten i studien (Dalen 2007). Under studiens gång gav vi alla informanter möjligheten 

att kontrollera sin medverkan samt transkriberingen av intervjun. Vi har också erbjudit 

informanterna att ta del av resultatet av studien efteråt. Detta beskrivs som deltagarvalidering 

alternativt respondentvalidering i forskningssammanhang (Bryman 2011). 

 

Att studien kan genomföras eller fortsättas på av andra forskare ökar reliabiliteten i studien. 

Då akut hemlösa är ett omfattande samhällsproblem och som ökar i Sverige är det möjligt för 

framtida forskare att genomföra en liknande studie i framtiden. 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberade vi materialet noga, detta är väldigt viktigt 

för att öka validiteten för studien. Transkriberar inte forskaren materialet noga finns risk för 

missuppfattningar och därmed minskar studiens tillförlitlighet. För varje steg i studiens gång 

har vi återkopplat till syftet och frågeställning för att öka validiteten och försäkra oss på att vi 

mäter rätt (Kvale & Brinkman 2014). 

5.9 Etiska aspekter 

När vi valt metod var det viktigt att etiska aspekter övervägdes, detta för att ingen skall 

komma till skada under studiens gång. Metoden skall samla in de material som krävs för att 

besvara studiens forskningsfråga samt vara vetenskapligt korrekt, eftersom de etiska 

aspekterna är kopplade till beviskrav är det bra att lägga extra fokus vid detta moment.  

Med tanke på vår målgrupps utsatthet var vi mycket noggranna med de etiska perspektiven på 

vår forskning. I vår kontakt med tänkbara respondenter var vi noga med att visa respekt och 

diskretion för att inte riskera kränka personens integritet. I de fall där vi inte kunde vända oss 

till personen direkt tog vi kontakt med personal för att höra oss för hur vi mest lämpligt kunde 

nå personen.  
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Ett annat etiskt dilemma vi ställdes inför var huruvida respondenterna var påverkade vid 

intervjuerna eller ej. Vi gjorde överväganden kring om det skulle kunna komma att skada 

personen i efterhand, om den talat om eller beskrivit situationer den ångrar eller inte kan ta 

ansvar för. Med hjälp av Vetenskapsrådets riktlinjer (2018) gjorde vi bedömningen att de inte 

var för påverkade samt att anonymiseringen skyddade dem tillräckligt. 

5.10 Metodreflektion 

I samband med insamlingen av vår data tog vi del av Hans Swärds, professor i socialt arbete, 

artikel om svårigheterna i att forska om utsatta. I artikeln skriver han att det utgör ett etiskt 

dilemma att ställa frågor till utsatta grupper då frågorna lätt kan uppfattas kränkande, i 

synnerhet då det rör hemlöshet och missbruk. För att undvika den problematiken belyser han 

att det är viktigt att hitta nya metoder för att ändå kunna beforska dessa frågor (Swärd 1999). 

Vår metod, kvalitativa intervjuer gav oss möten med utsatta som berättade om känsliga delar 

av sina liv för oss. Vi var tydliga med att ge dem möjligheten att avstå att svara på frågor som 

de upplevde svåra och privata, i text har vi valt att helt anonymisera informanterna och i de 

sammanhang namn nämns är de fingerade. Sammanfattningsvis föll vår metod väl ut med 

bara en inställd intervju, där resterande kunde genomföras och användas i studien. Ingen av 

informanterna har hört av sig i efterhand för att ändra eller ta tillbaka sin medverkan.  
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6. Resultat 

6.1 Orsaker till hemlöshet 

Det är en variation i var man främst är beredd att placera orsakerna eller skulden för sin 

hemlöshet; allt från att man ser till individuella faktorer och därmed sig själv som största 

orsak till den uppkomna livssituationen till att man istället fokuserar på strukturella brister och 

riktar sin frustration mot samhällets institutioner såsom socialtjänst och bostadsmarknad. En 

majoritet av informanterna berättar om barndomen som en bra tid och ser inte sina 

uppväxtförhållanden som en del i varför de blivit hemlösa, andra har haft det svårare med 

missbrukande föräldrar och levt under knappa ekonomiska förhållanden. Intervjuerna gav 

uttryck för blandade erfarenheter av tidigare boenden i livet, en del har växt upp i villakvarter 

med sina föräldrar medan andra har växt upp i lägenhet med en eller båda föräldrar. En av 

informanterna har bott hos olika fosterfamiljer då föräldrarna gick bort tidigt i dennes liv. 

Under vuxenlivet har majoriteten bott i hyreslägenheter men blivit av med dem på grund av 

separationer, dålig ekonomi, missbruk etc. en av informanterna har under större delen av sitt 

vuxna liv haft flera bostadsrätter. 

 

En informant beskriver hur han uppfattar hela det politiska och ekonomiska systemet som en 

förklaring till varför det överhuvudtaget tillåts existera hemlöshet och beskriver det närmast 

som en politisk handling att inte ha en bostad. Hur hans situation uppkom redogör han för 

såhär: 

  

Jag missade att betala en hundralapp till Göteborgs Energi när jag reste bort. 

Som tillhör kommunen, som de skickade till inkasso, så skulden har växt men 

ändå inte så mycket.... I Sverige kallas det anmärkning, fast jag tror att den 

svenska statsapparaten, hela världen totalt har tusentals, miljoner anmärkningar. 

Men för en hundralapp, som ger en anmärkning så blir det ännu svårare att söka 

bostad… (Informant nr. 1) 

 

Gemensamt för alla informanter är att de lever under ekonomisk knapphet, skillnaden dem 

emellan ligger snarare i hur man förhåller sig till sin ekonomiska situation. De som fortsatt är 

yrkesverksamma ger uttryck för en förhoppning om att saker skall kunna förändras, medan de 

som av olika anledningar blivit pensionerade i förtid eller ansöker om försörjningsstöd 

betraktar sin ekonomiska situation mer pessimistiskt och upplever tillståndet statiskt. Flera av 
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informanterna har under åren samlat på sig skulder som de nu uppfattar vara så omfattande att 

de aldrig kommer kunna betala tillbaka dem. Skulder av olika slag är ofta en återkommande 

faktor för att ha hamnat i hemlöshet initialt, en längre tids obetalda hyror eller egenavgifter 

har till slut resulterat i att man blivit vräkt från sin bostad. Uppbrott i relationer kombinerat 

med missbruk ledde för en av informanterna till en hemlöshet som varat i mer än 15 år: 

 

Jag och min mor bodde på södervärn i en tvåa fram till jag var 23 år. På min 23-

årsdag flyttade jag till en egen lägenhet på Östervärn i Malmö. Den lägenheten 

bodde jag i fram till 45 årsåldern då jag förlorade lägenheten. Jag och min 

sambo gick igenom en skilsmässa och jag lät honom bo kvar i lägenheten. Till 

en början flyttade jag tillbaka till min mor men vi slutade som ovänner och då 

slängde hon ut mig. (Informant nr. 6) 

 

En annan av informanterna berättar: 

 

Då jag studerade började jag tyvärr också med att festa väldigt mycket och ta 

droger. Det eskalerade och jag blev beroende, skolan gick dåligt, jag fick inga 

CSN-bidrag och tillslut valde jag att sälja lägenheten och av de pengarna la jag 

tyvärr vidare på drogerna. Jag hade hyreslägenhet några år men beroendet blev 

värre och värre. En dag öppnade jag endast ögonen och vips så hade jag ingen 

lägenhet kvar... (Informant nr. 7) 

6.2 Livet i det offentliga rummet 

Flertalet av våra informanter återberättar upplevelser av att de inte bemöts på liknande sätt 

som de gjorde då de inte var hemlösa. Flera känner att de får negativa blickar av andra i det 

offentliga rummet, hur man hur man upplever sin omgivning beskrivs ofta som starkt kopplat 

till hur man känner sig för dagen, en informant beskrev det som att vissa dagar känns det som 

att alla tittar på en medan andra dagar känner man sig som vem som helst som är ute på stan. 

Genom att umgås med andra som också är hemlösa och därmed befinner sig i en liknande 

livssituation blir det inte lika påtagligt, andra känner att det har en negativ påverkan och att de 

blir ledsna av det. Hur man kan uppleva sin situation beskriver informanterna på olika sätt: 
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…det räcker att man går med ryggsäck ibland, men det gör ju alla människor… 

ibland så äger man hela stan, om man har vaknat på den sidan, då skulle man 

kunna gå med tio ryggsäckar om det vore så… (Informant nr. 2) 

 

Jag ser mig själv som en smutsig person alla kollar snett på. Jag får dagligen stå 

ut med människorna i staden men jag har slutat bry mig. 

(Informant nr. 7) 

 

Övriga känner inte av en exkludering eller ett utanförskap lika tydligt utan ser sig som 

fullgoda medlemmar i samhället, en av informanterna uttrycker en stolthet över att vara 

hemlös och ser det snarare som en samhällelig brist än något individen är ansvarig för. Hur 

man klär sig och uppför sig beskrivs också som bidragande faktorer till hur man tror sig 

uppfattas av omgivningen, då kommer ett annat perspektiv fram i deras syn på vilka de är: 

  

Jag är stolt över att inte ha en bostad men ändå kan jag rymma allt jag har i en 

bag och känna att det finns en “beauty” i det (Informant nr. 1) 

 

En informant som nyligen förlorade sitt arbete hoppas snart vara tillbaka i arbete och visar en 

tillförsikt om att det kommer att lösa sig för honom: 

  

… jag vet vad jag har ställt till med själv och det är så och jag får ta det som det 

är… jag vet ju att jag får hjälp, och jag vill ha hjälp i det fallet. Det kommer jag 

att få. (Informant nr. 3) 

 

En av informanterna, som är den som tillbringar mest tid i det offentliga rummet, är samtidigt 

den som använder offentligheten till att tjäna pengar och utöva sitt yrke. Göteborg är en i 

raden av städer där han tillbringat sitt liv på ett liknande sätt. Till skillnad från de övriga vi 

intervjuat utgör staden en tillgång i hans konstskapande, dels som inspiration men också att 

människorna i staden utgör hans kunder. Upplevelsen är dock förknippad med dubbla känslor, 

precis som övriga informanter beskriver han hur staden samtidigt kan vara stressande, 

bemötandet från andra människor är inte alltid trevligt och man får hela tiden vara på sin vakt 

för att hålla koll på sina tillhörigheter: 
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Så det är tufft, men jag brinner för det här, det är något fantastiskt. Jag tycker att 

livet vore meningslöst utan det här. (Informant nr. 1) 

  

Det stället där jag säljer min konst, där är det inte lätt att vara. Mitt i stan och 

man får inte alltid besök av änglar, ibland då och då dyker det upp goda själar … 

det är massor med vassa armbågar, man måste alltid vara förberedd… 

(Informant nr. 1) 

 

Övriga informanter söker sig till sina vänner, antingen andra i samma situation eller vänner 

från förr, för att få dagen att passera. Saknar man arbete riskerar dagen, speciellt vid dåligt 

väder, att bli en lång väntan på att det skall bli eftermiddag då man får hoppas på att bli 

tilldelad en plats för natten. För att därefter återigen vänta några timmar för att tillträde till 

boendet, de sista timmarna mellan besked och tillträde beskrev en informant som extra 

påfrestande, då blev det ofta så att han hunnit få i sig ett par öl för mycket i ren tristess. 

Tidsaspekten är påfallande för flera av informanterna, de upplever i många fall att de i 

motsats till många andra har för mycket tid att fylla. Sommaren är för alla informanter den del 

av året som livet som hemlös i alla fall delvis upplevs enklare och mer behagligt, värmen 

bidrar på ett naturligt sätt till att stressen över att ha någonstans inomhus att sova åtminstone 

lindras tillfälligt och man uttrycker istället uppskattning över att få möjlighet att få vara ute 

mycket, det är vid dessa tillfällen som eventuella fördelar med att vara hemlös uttrycks, i 

övrigt är det ett liv utan en tydlig struktur som två av informanterna beskriver: 

  

Vad skall jag göra idag, vad skall jag hitta på idag? Ibland vet man inte riktigt 

hur tiden skall gå, men helt plötsligt är det kväll. (Informant nr. 2) 

  

Jag brukar sova på stationen i Malmö, på somrarna brukar vi sova i 

Pildammsparken där vi också hänger på dagarna men på vintrarna brukar kyrkan 

hålla öppet. Ibland hittar jag också plats på ett härbärge över natten. (Informant 

nr. 7) 

 

En majoritet av informanterna förklarar att de har en speciell gemenskap inom gruppen, att de 

akut hemlösa håller ihop i samhället som en familj alternativt nära vänner. Då övriga i det 

offentliga rummet behandlar dem som andra klassens samhällsmedborgare förklarar de flesta 

informanterna att det bidrar till en större gemenskap bland de hemlösa. De hjälper varandra att 
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hitta sovplatser, mat etc. En informant berättar att i hennes dagliga rutin går ett gäng 

tillsammans och letar efter pantburkar, pantar och köper alkohol för pengarna. Därefter umgås 

dem, dricker och hjälper varandra att hitta sovplats för natten. Den gemensamma situationen 

gör att man lär känna varandra på djupet menar en av informanterna, andra informanter 

beskriver också att det betyder mycket att ha en gemenskap med andra i samma situation: 

 

Ja det gör man, det är en speciell aura, ja det är speciellt, det är annorlunda, det 

är det. Det är det verkligen. (Informant nr. 2) 

 

Ett mindre antal av informanterna avviker i uppfattning när de berättar om gemenskapen 

hemlösa emellan. De menar på att de flesta hemlösa personer de har träffat är falska, att det 

råder en konkurrens mellan de hemlösa personerna när det gäller att hitta sovplats, pengar och 

mat. De föredrar att hålla sig för sig själva samt att det inte finns någon speciell gemenskap 

mellan de hemlösa personerna. En gräns som tydligt framträder är synen på olika typer av 

missbruk och vilket missbruk man kan tolerera i sin närhet, vid användande av heroin 

beskriver flera informanter att “en annan värld” tar vid som de inte förstår sig på eller vill vara 

del av: 

 

… när det gäller den gruppen som du nämner, jag har absolut ingen kontakt med 

den, man känner på sig att det inte går. Om man inte vill bli förstörd måste man 

hålla sig borta. (Informant nr. 1) 

 

Det finns ingen samhörighet, alla är endast falska mot varandra och ljuger. Det 

är därför jag inte har några vänner. Alla är trasiga och suktar efter sina droger 

eller pengar.  (Informant nr. 7) 

 

Då alla informanter var akut hemlösa vid intervjutillfället hade ingen någon egen bostad. De 

flesta hade också varit bostadslösa i minst tio år. Flera har bott på akutboende under perioder, 

sovit på olika härbärgen, parker eller offentliga platser i staden som stadsbiblioteket och 

centralstationen. En annan gemensam nämnare är att alla ger uttryck för att vilja ha en egen 

bostad, och allra helst en egen bostad och inte ett boende med personalbemanning. 

Gemensamt är också att alla gör låga anspråk på vad de önskar; allt från en liten kombinerad 

lägenhet och ateljé till vanliga lägenheter. Samtidigt är alla medvetna om svårigheterna att få 

en bostad i dagsläget och att det även är svårt för dem med stabila inkomster och arbete. Det 
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är normaliteten med att ha ett eget hem de beskriver att de vill återvända till för att återta 

kontrollen över sina liv. Ett återkommande tema under intervjuerna är den så kallade 

egenavgiften som för informanterna framstår som orimligt hög, speciellt i de fall där de blivit 

placerade på boenden där de inte trivts, placering på boende ger dessutom inte rätt till 

bostadstillägg vilket gör att stora delar av deras inkomst går till egenavgiften förklarar de, 

drömmen är ett eget hem och kan formuleras så här: 

 

Eget, där jag betalar min egen hyra sen kan jag ansöka om bostadstillägg, inte 

såhär, här får du inget bostadstillägg… Jaja det var likadant med Lars, ändå blev 

vi utkastade och inkastade och utkastade på så många olika ställen. Det är sjukt.  

(Informant nr. 4) 

 

… jag skulle vara nöjd med 15 kvadratmeter, jag söker ingen lyx. Definitivt 

ingen lyx… jag vill ha ett tak och då tänker jag mest på vintern… (Informant nr. 

1) 

6.3 Identitetsskapande som hemlös 

Alla informanter har haft eller har fortsatt ett aktivt arbetsliv, två av informanterna har 

avklarade utbildningar på universitetsnivå där de har utbildat sig till och därefter arbetat som 

lärare och ekonom, de övriga har ingen högre utbildning men har under stora delar av deras 

liv arbetat inom olika industrier i Göteborg och Malmö. Sedan flera år tillbaka är två av 

informanterna sjukpensionärer medan en av dem fortfarande har arbetat som ekonom fram till 

nyligen då han blev arbetsbefriad på grund av företagets arbetsbrist. I dagsläget finns 

ambitionen och förhoppningen från personen att kunna återgå i arbete så snart han fått 

ordning på sitt alkoholmissbruk. En av informanterna har avslutat sitt yrkesliv som lärare i sitt 

tidigare hemland och sysselsätter sig sedan mer än tjugo år tillbaka med sin konst på heltid, 

även om han inte bedriver sin verksamhet hos en arbetsgivare eller genom ett eget företag 

beskriver han det som ett tungt och krävande arbete som han ägnar sig åt sju dagar i veckan 

året runt. Han beskriver sitt arbete med glädje närmast som en livsstil eller ett kall och 

berättar: 

 

Ingen jobbar som jag. Jag är nästan alltid här, jag har ingen lördag – söndag. Det 

är tufft men jag är ändå nöjd faktisk, jag är beredd att gå på gatan, sova på en 

bänk… (Informant nr. 1) 
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En gemensam nämnare för informanterna är att de alla ser med stolthet på sin tid som 

yrkesarbetande och att det har varit och är en viktig del av deras liv och att de som fortsatt är 

yrkesverksamma beskriver tilltro till en ljusare framtid än de övriga. En tillbakablick på hur 

arbetslivet utvecklade:  

  

… men jag har arbetat på bageri i 25 år. Så jag började när jag var alldeles för 

ung för att få jobba, det var nattarbete. Jag följde med min mamma på fredag till 

lördagsnatten och packade bröd… så sen blev det 25 år med brödutkörning, 

bageriarbete och packning (Informant nr. 2) 

 

När det kommer till kontakten med myndigheter, främst socialtjänsten, har alla informanter på 

olika sätt negativa erfarenheter. En av informanterna har valt att helt och hållet avstå kontakt 

med socialtjänsten, det framgår inte exakt vad som har lett fram till det här beslutet men 

personen uttrycker att han inte vill vara i kontakt med någon myndighet utan att han hellre 

väljer livet som hemlös framför att bli placerad på ett boende. Att helt avstå från kontakt med 

myndigheter framstår som ett sätt att hantera sin livssituation för att på så sätt undkomma att 

komma i kontakt med den byråkrati han anser inte få någon hjälp eller förståelse från.   

 

Nej, jag har absolut ingen kontakt alls med dem faktiskt, bara med fåglar när jag 

sitter här (och målar). (Informant nr. 1) 

 

Även övriga informanter som har en kontakt med socialtjänsten, i den mån den förekommer 

regelbundet, ger uttryck för svårigheten att få gehör för sina önskemål om ett eget boende 

snarare än kollektiva boendelösningar. Samtidigt uttrycker alla en tacksamhet för möjligheten 

till övernattningen på stadens olika härbärgen och akutboenden, speciellt då under årets 

kallare månader. Skatteverket och Kronofogden är också återkommande myndigheter för 

samtalsämnen då informanterna ofta har dragit på sig skulder de i dagsläget inte har någon 

möjlighet att betala tillbaka, en av informanterna berättar om sin ansökan om en 

skuldsanering som inte beviljades och hur hon fortsatt försöker få Kronofogden att inse att 

hon inte har ekonomi nog att göra sig fri sina skulder. Ingen av informanterna berättar om 

någon kontakt med de olika frivilligorganisationerna som finns, inte heller kontakt med 



33 
 

polisen verkar utgöra en del av deras liv. Just svårigheten att få gehör för sina önskemål går 

igen i kontakten med socialtjänsten: 

  

… jag har försökt med att få hjälp med att hitta ett boende men de har inte varit 

sådär hjälpsamma i det där läget. Jag har lyckats få ut några kronor när jag har 

varit riktigt tom på pengar. (Informant nr. 3) 

 

Ja sa till henne (socialsekreteraren) igår, förrgår, på telefonen att jag måste ha 

lägenhet med eget kök och egen spis. Jag vill ha en lägenhet… vad håller dom 

på med? (Informant nr. 4) 

 

Från att ofta ge beskrivningar av vad som framstår som vanliga uppväxter beskriver alla 

informanter i dagsläget sina relationer till vänner och familj som mer eller mindre 

komplicerade, allt från att medvetet avstå från kontakt med sin familj men också välja att inte 

ha några vänner för att man så starkt prioriterar det man ser som frihet, till att ge svar om hur 

livet som hemlös försvårar kontakten med sin familj och andra släktingar. En av 

informanterna uppger att de har vad de beskriver som en partnerrelation, en annan anger att de 

har egna barn. Ytterligare en informant har mist sin familj tidigt i livet och andra har inte 

längre kontakt med sin familj.  

 

Mina föräldrar är borta, de har gått bort. Mina bröder och systrar bor här, men vi 

har ingen kontinuerlig kontakt. Jag är totalt, jag vet inte kanske… när man 

sysslar med konst man är inte i något sammanhang, ett parti, eller förening, man 

vill vara sig själv. (Informant nr. 1) 

 

Man kan ju inte flytta till någon som man vet att man är ovän med halva tiden. 

Så man kan bli utslängd och allt möjligt då va… så man lever ju såhär, tills man 

får ringa vid halv femtiden, för att fråga om man får plats. (Informant nr. 2) 

 

Att inte veta var man vaknar nästa dag påverkar viljan till att kunna planera och bestämma tid 

för besök, en av informanterna har dels sin mor på äldreboende och sin handikappade son på 

ett boende med särskild service och beskriver hur relationerna är fortsatt goda men att de 

försvåras av att hon blivit hemlös. En annan av informanterna har haft svårt att berätta för alla 

sina släktingar om hur livet har utvecklats sig men har valt att berätta för en del som inte är 
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kontakt med den närmsta delen av familjen, han har å andra sidan ett i övrigt fungerande 

socialt nätverk med vänner från tiden innan han blev hemlös som han värdesätter högt. Sedan 

en av informanternas livskamrat hastigt avled för en kort tid sedan upplever hon 

meningsförlust och önskar mest få vara ensam på det akutboende hon blev placerad:  

 

Hade jag haft en egen lägenhet hade jag gjort mycket annat än att sitta här. Vad 

skulle vi göra jag och Lars, ja nu är han borta men, vad skall jag göra nu? 

(Informant nr. 4) 

 

Kompisar och så vidare träffar jag utan problem, de få släktingar jag har kvar 

vet nog inte hur läget är. De finns några som vet men de har fått reda på det, 

eftersom jag vet att de inte känner varandra direkt, då kan jag prata med dem. 

Men de närmaste släktingarna vet inte hur läget är. (Informant nr. 3) 

 

6.4 Hur påverkas hälsan av att vara hemlös? 

Huruvida den fysiska hälsan har påverkats av livet som hemlös svarar informanterna olika på, 

flera av informanterna menar att deras hälsa inte alls har påverkats av deras livssituation 

medan andra beskriver hur kroppen värker efter många nätter utomhus eller liggandes på 

hårda underlag. Just vintern är den tid på året som beskrivs som den mest utmanande för den 

hälsan, allt från oron över att behöva sova ute till hur till hur man får kramp i fötterna av att 

stå ute och sälja sin konst.  

 

Kroppen… man har blivit tjugo år äldre i kroppen, man har ju värk överallt efter 

att ha legat på golv änna och såna grejer… Behövs inte mycket för att man skall 

få värk, i ryggen och överallt. (Informant nr. 2) 

  

… det kalla vädret gjorde att man var tvungen att stå ute och vänta och kylan 

gjorde att man kunde få kramp… jag fick kramp två gånger i mina fötter och jag 

hade mycket svårt att gå… (Informant nr. 1) 

 

En av informanterna uppger att hen har en fungerande vårdkontakt som hen beskriver som 

bra, i det fallet är det vårdcentralen för hemlösa i Göteborg. Övriga beskriver hur de avstår 

från kontakt med vården eller beskriver ett missnöje med hur de blivit behandlade, en av 
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informanterna beskriver sin situation med en cancersjukdom som inte behandlats riktigt och 

som försvåras av livet som hemlös men också tänder som behöver lagas eller helt ersättas med 

nya.  

  

Även hur den psykiska hälsan påverkas ges det skilda svar på, allt från att man får mer energi 

av hur man lever sitt liv i jämförelse med tidigare, att man som hemlös upplever sig friare och 

har mer tid till det man verkligen vill göra till att det finns dagar då man inte vill leva och allt 

känns hopplöst, en återkommande faktor för att må bra är möjligheten till att hitta platser som 

är lugna, platser där man kan koppla av och återhämta sig efter en hel natt utomhus. Några av 

informanterna förklarar att det inte påverkar deras psykiska hälsa då de främst jämför sig med 

andra i liknande situation. 

 

Nej faktiskt har jag blivit piggare… det jag gör, målningarna, man känner sig 

som en Gud, man får ännu mer energi… nej jag har ingen psykisk eller fysisk 

ohälsa. (Informant nr. 1) 

 

Man går ner sig, man känner sig inte värdig på det sättet. Sen blir det att man har 

druckit lite mer… hade man haft en egen lägenhet hade det varit en annan sak. 

(Informant nr. 4) 

 

Innan jag blev hemlös trodde jag att jag hade nått botten, men utan ett hem blev 

allt en mardröm. Helt plötsligt hade jag ingen stans att gå om kvällarna... 

(Informant nr. 8) 

 

Alla informanter ger uttryck för att en bostad är en sådan plats och alla betonar, i olika grad, 

betydelsen av hur det skulle påverka deras mående, ett par av informanterna har trauman från 

tidigare i livet som påverkat deras psykiska hälsa negativt. De beskriver hur de upplever sig 

misstrodda och dåligt behandlade av bostadsbolagen de tidigare var hyresgäster hos och hur 

det försämrat deras psykiska mående. Gemensamt för alla informanter är den dagliga 

ovissheten över att veta om man får en säng att sova i över natten, även om de uttrycker 

stressen olika påtaglig är det särskilt över vintern något som påverkar dem och deras psykiska 

hälsa negativt.  
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Ingen av informanterna berättar om upplevelser av våld där de utsatts eller själva utövat våld, 

vanligare är att de blir vittnen till våld men väljer då att dra sig undan för att inte själva bli 

inblandade som de uttrycker det. Generellt hade informanterna inte mycket att berätta om 

upplevelser av våld i deras liv. En majoritet av informanterna berättar att de antingen anser sig 

dricka för mycket eller använder andra droger, alkohol är i enskilda fall det som används i 

högst utsträckning. Huruvida ett alkoholmissbruk har varit bidragande till hemlösheten initialt 

framgår inte av de svar vi fått, mer än i ett fall, men alla anger att de dricker alkohol för att 

hantera sitt mående samtidigt som de är medvetna om de negativa konsekvenserna av sitt 

beteende, konsumtionen sker främst i sällskap med andra och är en faktor för deras sociala 

sammanhållning men används också för alkoholens avkopplande funktion.  

 

Olika missbruk finns det ju överallt men, men sen finns det ju vissa missbruk 

man inte vill sitta och prata med heller. Där är det ju en helt annan värld, om jag 

säger så, som man inte förstår sig på. (Informant nr. 2) 

 

Jag har provat och testat nån gång, men det är inte så att man använder det 

dagligen, det har hänt någon gång men inte med sprutor nej nej… jag har provat 

att ta nåt bloss nån gång, ja det är väl allt, men jag är inte beroende av det 

(Informant nr. 4) 

 

Den informant som inte konsumerar någon alkohol eller andra droger har valt att inte göra det 

utifrån att personen istället har valt att fokusera på sitt konstnärskap och på det sättet medvetet 

tagit avstånd från de andra hemlösa. Personen uttrycker det som att man måste ha en plan för 

sitt liv för att inte riskera hamna i ett missbruk. Även bland dem som dricker alkohol finns det 

en syn på dem som använder andra droger, såsom amfetamin och heroin, som tyder på ett 

avståndstagande och ett visst mått av hierarkier kring missbruk. 

  

Nej, du vet om jag inte har en vision när man är bostadslös… jag har en plan i 

min väska och jag vill utveckla den. Man hamnar antingen i det ena eller andra 

facket, missbrukare, knark och alkohol och det jag ser är att de flesta hamnar i 

ett sånt läge för de klarar inte det. (Informant nr. 1) 
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6.5 Resultatsammanfattning 
De hemlösa i vår studie ger i olika utsträckning uttryck för att de befinner sig i en svår 

livssituation, de har olika berättelser för varför de hamnat i situationen och hur det är leva i 

hemlöshet men det de har gemensamt är att alla önskar sig tillbaka till livet med bostad. 

Saknaden av en bostad bidrar till att skapa ett liv där man istället för att kunna gå hem till sig 

tillbringar mycket av sin tid i det offentliga rummet där man på olika sätt får skapa strategier 

för att leva (och överleva) sitt liv. En dagligen återkommande stress hos ligger i att inte alltid 

veta var, eller om, man har möjlighet att tillbringa natten inomhus i en säng, en stress som blir 

än tydligare under årets kallare månader. Hur man gör för att hantera stressen ser olika ut och 

skiljer sig mellan informanterna, för flera leder det till att man utvecklar ett missbruk medan 

ett mindre antal hittar drivkrafter såsom arbete eller kulturintressen för att hantera sin 

situation, även de fungerande relationer man har i sitt liv värdesätts högt. 
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7. Analys 

Då vi redan i avgränsningen av vår studie valde att fokusera på den grupp hemlösa som är i 

medelåldern och lämpligen skulle ha en längre tids erfarenhet av att vara hemlös gav vi oss 

inte möjligheten att möta hela det spektrum Swärd (2008) beskriver som “den nya 

hemlösheten”, framförallt var det ungdomar och barnfamiljer som inte kom med i vår 

gränsdragning, det vi dock kan konstatera är att gruppen hemlösa är heterogen sett till andra 

faktorer såsom utbildning, ursprung, kön och ålder. Gällande Socialstyrelsens (2017) 

kategorisering av boendesituationer, där vi valde att rikta oss mot dem i boendesituation 1, 

kan vi se att alla dem vi mötte har olika erfarenhet av de boendeformer som beskrivs där. 

Analysen är indelad och gjord utifrån de teorier vi redogör för i tidigare kapitel för att 

överskådligt se hur vi kopplar teorierna till analysen.   

7.1 Olika livsvärldar, ett system och mötet dem emellan  

Utifrån sociologen Habermas teori om den kommunikativa handlingen beskriver han 

begreppen livsvärld och system för att visa hur individen utifrån sin individuella livsvärld 

möter systemet kan vi i vår studie visa på hur individen, i det här fallet den hemlösa, möter 

systemet som i vår studie representeras av offentligheten och samhällets institutioner och 

aktörer.  

 

Systemet som av Habermas beskrivs som inriktad mer mot effektivitet och rationalitet i 

jämförelse med livsvärldens mer relationella och gemenskapsorienterade hållning blir i mötet 

för dessa individer ofta svår att förstå sig på och upplevs ställa alltför höga krav på den 

enskilde (Habermas 1984). De önskemål som informanterna beskriver framstår för dem som 

adekvata och rimliga men de har svårt att få gehör för dem i ett system som vill se andra typer 

av intyg och bevis på framsteg än att höra och tillgodose deras vädjan om ett eget boende. En 

bostad är 2019 inte längre lika tydligt en rättighet eller samhällets tanke om skyldighet att 

förse medborgaren med. Det är fortsatt en plats där man kopplar av och umgås med sina nära, 

men det har också utvecklats till en investering eller vara som inte alla ges tillgång till, utan 

istället hänvisas man i första hand till kollektiva boenden där människor i liknande situation 

placeras i väntan på eventuellt egen bostad. Informanterna beskriver hur krav från hyresvärdar 

blivit mer restriktiva, kanske är det så att avståndet mellan den hemlösas livsvärld och 

utformandet av ett individualiserat system är allt för stort för att fullt ut kunna nå och förstå 

varandra. Systemet har att ta hänsyn till sina lagar och regler, uppfyllda krav som den enskilde 
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förväntas kunna uppnå. Habermas menar att det byggs in gränser i systemet som inte tidigare 

fanns mellan system och individ i det politiska systemet och att det riskerar skada förtroendet 

för demokratin om inte alla har möjlighet att känna sig basalt delaktiga i samhället (ibid).  

 

Alla informanter bär på en berättelse kring hur deras liv har utvecklats och där deras 

socialisering genom olika skeenden och händelser format deras livsvärld, många av 

informanterna har ofta berättelser som vittnar om ett liv där man under lång tid befunnit sig på 

avstånd från samhällets institutioner (Habermas 1995). Utöver att man saknar en bostad 

saknas ofta formell utbildning, en hög andel är arbetslösa eller förtidspensionerade, de 

relationer man upplever viktiga är svåra att upprätthålla på grund av ovissheten i var man 

kommer att befinna sig från dag till dag. Dessa individers ekonomi är knapp och inte sällan 

finns stora skulder som upplevs omöjliga att göra sig fri från. I de fall där man ger uttryck för 

en tillförsikt om livets utveckling handlar det i hög grad om en större förståelse för sin 

livssituation, inte en passiv acceptans av vad som sker utan att man ser att det är en komplex 

situation som man delvis själv varit med och bidragit till. Att se sig som en aktör i sin 

livsvärld bidrar också till att man kan vara med och förändra den uppkomna situationen. 

Sammantaget är det en grupp, som i olika grad och på olika sätt, befinner sig i samhällets 

periferi men utifrån deras hållning skapat sig olika livsvärldar. Trots det är mötet med 

systemet för alla informanter, oavsett livsvärld, något som skapar oro, stress och frustration, i 

vissa fall till den grad att individen helt valt att avsäga sig kontakten. En av informanterna 

förklarar sin ovilja till att besöka ett socialkontor med att “jag ville inte fastna i deras nät” 

vilket kan beskriva hennes upplevelse av möte mellan livsvärld och system. 

 

Antagandet att hemlöshet utöver en kris för den enskilde, också är ett samhälleligt 

kristillstånd leder oss till det Habermas kallar systemets kolonisering av livsvärlden 

(Habermas 1996). I perioden för “den nya hemlösheten” som Swärd (2008) identifierat har 

staten antagit en annan bostadspolitik och därmed minskat sin delaktighet i bostadsbyggande. 

Politikens förändrade utformning styr över bostadsbyggandet till privata aktörers initiativ som 

inte förmår tillgodose hela befolkningen. Dels med tillräckligt många bostäder men inte minst 

med bostäder som har ett pris eller hyra som alla har råd att betala, parallellt med den här 

utvecklingen har det upprättats striktare krav på den som skall hyra gällande inkomst, 

anmärkningar etc. Som vid andra krissituationer skapade av en icke fungerande relation 

mellan stat och marknad tvingas staten till att vidta åtgärder för att om inte lösa situationen, 

åtminstone hitta ett sätt att hantera den vilket vi ser återspeglar sig i informanternas 
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boendesituation, istället för lägenheter har kommunerna i samarbete med andra organisationer 

upprättat institutioner i form av akutboenden och härbärgen i de fall där individerna inte 

fortsatt sover utomhus.  

7.2 Hemlöshetens stigma 

Att vara hemlös är en avvikelse från normen så att vara hemlös innebär därmed en risk för att 

bli stigmatiserad. I den tredelade uppdelningen mellan olika typer av stigman som Goffman 

identifierar ser vi främst att våra informanter ger uttryck för det stigma som grundar sig på 

brister i personlighet. Många informanter beskriver hur de från den tiden då de fortfarande 

hade ett hem men riskerade förlora det på grund av obetalda hyror erfor de första 

upplevelserna av stigmatiserande. Vid den här tidpunkten är de fortsatt misskreditabla, det vill 

säga att man inte vid en första anblick kan avgöra hur deras ekonomi ser ut eller hur nära 

förestående en vräkning är; de har fortfarande ett hem att komma till där de kan vila, sköta sin 

hygien och laga mat. Men från tiden då hyresvärden vräker dem och de står utan bostad till att 

man kan tvingas kontakta socialtjänst för att utreda sin situation börjar gränsen för det 

osynliga stigmat till det mer synliga och konkreta att suddas ut, det tillstånd Goffman kallar 

det misskrediterande (Goffman 2014).  

Flera informanter berättar om en ovilja och ett inre motstånd mot att kontakta sociala 

myndigheter, under långa perioder försöker man skjuta på den möjligheten för att istället hitta 

egna lösningar på den uppkomna situationen. En informant beskriver det som att hon i det 

längsta avstod kontakt för att försöka lösa situationen på egen hand, vi tolkar det som 

stigmatiserande att överhuvudtaget vara i kontakt med socialtjänsten. En annan informant 

berättar att det var skamligt att gå till socialkontoret första gången och att det därefter har varit 

svårt att få till möten som leder till något konstruktivt. Samma person har undvikit att 

meddela sin familj om hur han har det och väljer att dölja det för att undvika skammen inför 

dem. Att helt avstå kontakt med socialtjänst, sjukvård och andra myndigheter har för en av 

informanterna blivit ett sätt att hantera stigmat som hemlös, vi gör tolkningen att genom hålla 

sig borta från myndigheter kan man även hålla känslan av skam på en lägre nivå. Klädsel och 

uppförande är andra faktorer som informanterna anger som faktorer för hur man upplevs av 

sin omgivning, en informant berättar hur han upplever att han får ett bättre bemötande efter 

hur han klär och uppför sig i offentligheten, samtidigt har han inte fått rätt till sin a-kassa på 

grund av antaganden om hans alkoholkonsumtion. Utifrån det kan vi göra bedömningen att 

socialtjänst och arbetsförmedling påverkar människors upplevelser av skam vilket bidrar till 

en risk för social isolering i de fall man avstår kontakten, möjligheten finns att problemet hade 
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kunnat lösas i ett tidigare skede. Risken finns alltså att normen förknippad med skam gör att 

steget att gå dit är för stort och därmed riskerar man hamna i ett läge med mer skam och 

stigmatiserande, en möjlig paradox ligger i att hjälpsystemet eventuellt bidrar till att öka skam 

och lidande genom samhällets norm. 

Från den tid då informanterna inte längre har ett hem och istället tillbringar mer av sin tid i 

offentligheten framträder istället mer utav den misskrediterande stigmatiseringen, det vill säga 

att det blir svårare att dölja sin sociala situation som hemlös och allt mer uppenbart för 

omgivningen att så är fallet, det är ofta små nyanser som gör att vi ser avvikelser (ibid). Den 

förskjutningen innebär samtidigt att uppkomsten till känslorna av skam delvis förändras från 

att vara resultatet av det den hemlösa främst skapar inom sig på grund av sin situation, till att 

även bli något som kommer till dem utifrån, blicken som konstaterar att som hemlös är du inte 

längre en del i gruppen utan uppfattar dig exkluderad från övriga samhället. Upplevelser av 

stigmatiserande blir en del av vardagen för många av de informanter vi intervjuat; allt från 

blickar och kommentarer till att man undviker att vara nära bidrar sammantaget till en 

försämrad självkänsla och i förlängningen psykisk ohälsa. Den sociala isoleringen sker också i 

många fall från den hemlösas håll i relation till familj och släkt då under känslor av skam 

avstår kontakt för att man inte är beredd att möta deras reaktioner, alternativet blir istället för 

många av de vi talat med att man umgås med människor i samma situation för att minska 

upplevelsen av stigmatisering.  

Framförallt en av informanterna beskriver sin situation i ett motsatt förhållande, han har 

förvisso ingen kontakt med socialtjänst, men han förklarar att han gärna berättar om sin 

hemlöshet med stolthet till dem som frågar och känner sig inte stigmatiserad av omgivningens 

bemötande, samtidigt är han en av de, vi intervjuat som är mest upptagen under dagarna av 

sitt stora intresse för kultur och känner sig upplyft av det han lyckas uträtta med det. Han 

berättar om “de briljanta människor som ser hans kreativitet och vill stötta honom”. En annan 

man som också fram till nyligen var yrkesverksam har inte heller känslor präglade av skam så 

nära till hands, utan ser istället sig själv som orsaken till den uppkomna situationen, det 

framstår som att det som fortsatt har en sysselsättning har lättare att hålla stigmatiseringen på 

avstånd från sig, för samtidigt är de medvetna om riskerna med att bli stigmatiserade när de 

talar om andra, speciellt när det gäller den grupp hemlösa som har ett heroinmissbruk.  

7.3 Spegeljaget kopplat till hemlöshet 

Utifrån teorin spegeljaget reflekteras likheter mellan teori och förankring till den verklighet de 

akut hemlösa personerna lever i. Utifrån informanternas intervjuer upplever majoriteten att 



42 
 

blir behandlade negativt genom andra människors beteenden och attityder i det offentliga 

rummet. Vid dessa återkommande upplevelserna påverkas deras uppfattning om sig själva, i 

förlängningen bidrar det till det negativt till formandet av en identitet. En dålig självkänsla 

riskerar leda till psykisk ohälsa och det kan bli svårare att hitta viljan och ambitionen att 

försöka ändra riktningen som deras liv tagit. Två av informanterna har sedan tiden innan de 

blev hemlösa universitetsutbildningar som sannolikt ökar deras chanser till jobb om 

självkänslan hade varit bättre, omgivningens och myndigheters attityder har över tid resulterat 

i att skamkänslorna träder fram, men också att man helt dragit sig tillbaka från kontakt med 

potentiella arbetsgivare och andra vägar till sysselsättning. En av informanterna förklarar att 

det är svårt att få jobb om man lever som hemlös och även om han lyckas få jobb inom sitt 

område är hans identitet formad som hemlös, att inte ha någonstans att bo försvårar också 

möjligheten att sköta sitt arbete. Hur omgivningen behandlar honom väger stort gällande hur 

han uppfattar sin identitet vilket resulterar i att han inte tror han kommer få jobb trots sin 

kompetens, det leder till en ond cirkel med ekonomisk knapphet och dålig självuppfattning 

som vidare kan resultera i psykisk ohälsa. I intervjuerna beskriver informanterna att de 

upplever dåligt bemötande från personer de interagerar med i det offentliga rummet. Om det 

inte vore skambelagt och inte heller existerat ett stigma kring att vara hemlös Malmö och 

Göteborg hade de akut hemlösa kunnat ha en bättre psykisk och fysisk hälsa. De hade inte 

känt skam inför möten med nya personer. Under deras interaktioner med andra människor 

hade de förhoppningsvis kunnat se människan bakom hemlösheten och de hemlösa hade 

sluppit känna skam vid nya möten. Oavsett om många individer i samhället ser bort från 

hemlösheten och vill interagera med personen är det svårt för de som är hemlösa då de i 

många fall tänker att de kommer bli sedda som “en hemlös” och inte fullt ut som en 

medmänniska. I Cooleys teori ryms potentiellt även känslor av lycka och stolthet utöver skam 

och skuld i individens speglingar av sin omgivning, de mer positiva känslorna är dock inget vi 

får ta del av i våra intervjuer (Cooley 1983). 
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8. Avslutande diskussion 
I uppsatsens avslutande kapitel sammanfattar vi uppsatsen, och återkopplar till forskningens 

syfte och frågeställning, tidigare forskning samt ger uppslag till vidare forskning. 

8.1 Sammanfattning 

Studiens syfte är att förklara samt beskriva hur akut hemlösa personer kopplar sin identitet till 

upplevelsen av sin livssituation som akut hemlös i det offentliga rummet. Studiens 

frågeställning är: Hur ser akut hemlösa personer i det offentliga rummet i städerna Malmö 

och Göteborg på sin identitet? Genom att se på orsaker till hemlöshet, livet i det offentliga 

rummet, hur man skapar sin identitet som hemlös samt hur deras hälsa påverkas av hemlöshet 

har vi sökt svaret på forskningsfrågan. 

 

Som vi skriver i uppsatsen inledning är hemlöshet ett komplext samhällsproblem, ett 

samhällsproblem som dessutom ökar i omfattning i städerna vi studerat. Under studien har vi 

mött människor som genom sina berättelser bekräftat den bilden genom deras verklighet. 

Resultatets vittnar om utsattheten och den dagliga kamp det innebär att vara hemlös och hur 

alla har förhoppningen om att en dag återigen ha ett eget hem. Upplevelserna de delat med oss 

genom intervjuer visar på att de i hög utsträckning befinner sig långt ifrån den möjligheten 

och istället hänvisas till härbärgen och akutboenden som är den mest framträdande lösningen 

till att ge dem tak över huvudet om än så bara för en natt, livsföringen bidrar även för många 

till en försämrad hälsa. Efter nio semistrukturerade intervjuer med akut hemlösa personer kan 

vi se att de akut hemlösa upplever att de inte blir behandlade och sedda på samma sätt från 

myndigheter och det offentliga rummet som de blev innan de var hemlösa. Teorierna vi 

använt oss av har bidragit till att vi enklare har uppfattat mönster men också skillnader mellan 

informanternas berättelser för att därefter kunna genomföra en analys av problematiken som 

framträder. 

8.2 Slutsatser 

Utifrån analysen vi gjort kan vi visa på att man som hemlös i kontakt med myndigheter och 

allmänhet ofta gör erfarenheten att ens livsvärld trängs undan till förmån för ett system av 

uppfattningar och normer som närmar sig dem allt mer på ett oönskat sätt, detta har resulterat 

i att flertalet av de hemlösa har en minskad tilltro till samhällets institutioner. En vanligt 

förekommande upplevelse är att det inte blir lyssnade på då de inte får något gensvar för deras 

behov. Den här typen av upplevelser har för många inneburit ett stigma där vi kan dra 
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slutsatsen att våra informanter upplever den akuta hemlösheten stigmatiserande kopplad till 

skamkänslor och brister i personlig karaktär. Den samlade orsaken till dessa erfarenheter av 

negativt bemötande från myndigheter och övriga samhället förklarar de som hemlösheten. 

Informanterna menar att hemlöshet utgör ett så tydligt avvikande från normen att den 

upplevda synen från andra, korrekt eller ej, påverkar dem negativt. Ett hem skulle följaktligen 

minska stigmatiseringen hos den enskilde och samhället i stort och ge fler möjligheten att 

utveckla en mer positiv självbild och identitet vilket skulle underlätta vid kontakt med 

myndigheter och vård. I det längre perspektivet skulle ett återinträde i det normala tillståndet 

via bostad, sociala kontakter och arbete kunna initieras. Vi kan konstatera att majoriteten av 

våra informanter har en syn på sin identitet som påverkats negativt genom interaktioner med 

andra personer i det offentliga rummet. 

 

Kopplat till tidigare forskning kan vi se att en majoritet inte vill bli identifierad som hemlös, 

de vill i möjligaste mån undvika den stämpeln och önskar att deras identitet kännetecknades 

av annat. Desjarlais-deKlerks (2018) forskningsresultat stämmer väl överens med den 

uppfattningen om upplevelsen av att vara hemlös. Majoriteten av informanternas högsta 

önskan är att få ett hem och komma bort från sin identitets koppling till hemlöshet, då 

erfarenheten av att vara hemlös innebär ett utestängande från övriga samhället och på så sätt 

innebär ett hot om sin fortsatta existens, något som visar sig i forskningen Vandemark (2007) 

gjort kring undanträngande. 

 

Alfayes (2017) beskriver att hemlösa individer ofta har en djup narrativ identitet som kopplas 

till en stereotyp hemlös person. Utifrån studiens empiriska material stämmer sociologens 

antagande överens med resultatet. De akut hemlösa bekräftar att de blir behandlade utifrån ett 

stigma och att individer i det offentliga rummet identifierar dem som hemlösa personer. De 

bekräftar en avsaknad från en roll i samhället, skam och låg social status likt Alfayes 

presenterar i sin tidigare forskning. En stor del av informanterna bekräftar också den tidigare 

forskningen då de förklarar att de mår bra av relationer med andra hemlösa individer och att 

de då bortser från stigmat och att de identifierar varandra med deras personligheter istället. 

Detta kan tolkas som ett sätt för informanterna att undvika stigmat kring deras aktuella 

livssituation. Men även inslag av det som visar sig i Boydell et als (2000) artikel gällande 

identitetshierarkier, där man genom att särskilja sig ser sig som bättre lämpad att klara livet 

som hemlös och en möjlig återgång till normsamhället. 
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Slutsatsen vi kan dra av vår studie är att i det offentliga rummet är livet som hemlös svårt och 

innebär en daglig prövning. För att kunna behålla en god självkänsla och hälsa krävs mycket 

av den enskilde och det är något en majoritet de vi mött inte klarar, undan för undan blir det 

provisoriska definitivt vilket påverkar deras identitet på djupet. Det framstår som att hemlösa 

endast kan nå en förändring, allra helst ett eget hem, om dem fullt ut accepterar det system 

dem lever under. Socialtjänsten och andra myndigheter är å sin sida inte i behov av att 

acceptera den hemlösas livsvärld, utan kan istället ställa krav på motprestationer vilket 

tenderar att resultera i svårigheter mötet dem emellan. Som hemlös lämnas du med 

erfarenheten av ett personligt misslyckande snarare än resultatet av ett socialt skyddsnät med 

växande maskor. En större acceptans och respekt för varandras position tror vi skulle kunna 

bidra till att en stabil förändring blir möjlig då vi ser hur negativ självbild och identitet är 

vanligt bland hemlösa. Så som utvecklingen ser ut nu i städerna Göteborg och Malmö ser vi 

snarare en risk i att ”den nya hemlösheten” (Swärd 2008) tilltar och att den sociala 

hållbarheten, strävan mot att inkludera alla människor, tillgodose deras grundläggande behov 

och inga orättfärdiga skillnader förekommer (Folkhälsomyndigheten 2018), på allvar 

utmanas. Under de intervjuer vi har gjort har vi inte mött någon som berättar om hur det på 

något sätt ser ut att bli enklare att få tillgång till en bostad, något vi som trots allt har en 

bostad kan vittna om stämmer. Betydelsen av detta komplexa problem knutet till ett 

fullständigt basalt behov uppfattar vi som mycket viktigt att orsaker till och i förlängningen 

lösningar på då det riskerar hämma individens liv och utveckling men också försätter 

samhället i en kris då en växande del av befolkningen mister tilltron till välfärdssamhällets 

funktionalitet. 

8.3 Uppslag till vidare studier 

Mot bakgrund av den här studien skall vi ge ett par uppslag till vidare studier. För att nå en 

mer mångfacetterad bild av problematiken skulle vi finna det intressant att se hur systemets 

representanter ser på hemlösheten; från att få en inblick i hur socialsekreterare resonerar, vilka 

möjligheter och riktlinjer de har att arbeta utifrån till hur politiker resonerar när det kommer 

till bostadsbyggande, gärna i kombination med aktörer från verksamheter inom 

bostadsbyggande. Att följa en eller ett mindre antal hemlösa individer under en tidsperiod 

skulle vara lärorikt för att få ett bättre helhetsperspektiv på livssituationen, samtidigt skulle 

det öka kravet på tillgänglighet och samtycke. Ett annat perspektiv som framkommit ur vår 

slutsats är att närmare studera vilka de demokratiska risker är som skulle kunna växa fram då 
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antalet hemlösa ökar, ett så konkret bevis för den gemensamma välfärdens tillbakadragande 

väcker funderingar både hos dem som har ett hem och dem som saknar. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide  
Vi föreslår för våra informanter att intervjun kan genomföras på ett café eller annan plats de 

känner sig bekväma med där vi samtidigt bjuder på fika eller lunch som tack för att de 

medverkar.  

Vi informerar dem om att intervjun är helt anonym, förklarar vad materialet skall användas till 

samt att dem får lov att avbryta intervjun när som helst eller avstå frågor som inte upplevs 

bekväma att svara på. Vi erbjuder också informanterna att dem gärna får ta del av uppsatsen 

då den är färdig. Om informanten ångrar sig och inte vill att vissa saker som sagts skall 

publiceras skall detta respekteras och tas bort. 

Vi lämnar ut våra uppgifter efter intervjun och förklarar att vi blir tacksamma om de kommer 

på något att tillägga eller om de har några andra frågor.  

 

Grundinformation: 

Namn: 

Ålder: 

Kön: 

Tid som hemlös: 

 

Inledande fråga – skulle du vilja berätta om ditt liv? 

 

Tema 1  Familjebakgrund – föräldrar, syskon, annan nära släkting, egna barn 

Tema 2  Uppväxt – var växte du upp, hur var din uppväxt 

Tema 3         Bostadsförhållande – vad har du haft för bostäder, hur länge har          

du haft egen bostad, andra former av boende (härbärge, akutboende, utomhus, 

annat) 

Tema 4         Skola och utbildning – är du utbildad, nivå 
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Tema 5         Arbeten/arbetslöshet/sjukskrivning – vad har du arbetat med, perioder av  

arbetslöshet el. sjukskrivning, inkomstkällor 

Tema 6         Myndigheter och organisationer – kontakt och relation till polis, socialtjänst,  

väktare, sjukvård, hjälporganisationer, övriga 

Tema 7        Livet i det offentliga rummet – var tillbringar du din tid, hur får du tiden att        

gå var finner du lugn, stress, vad är viktigast under dagen, rutiner 

Tema 8      Vänner och relationer – vänskap, familj, kärlek, tillit, möjlighet att  

vårda och inleda relationer 

Tema 9  Synen på hemlösa - synen på sig själv - upplevelse av stigma, bemötande, 

identitet, självkänsla, skuld, skam, gränser för vad som är ”ok” 

Tema 10  Gemenskap bland hemlösa – gemensam identitet, stöttning, förtroende, 

engagemang i er situation 

Tema 11 Psykisk och fysisk hälsa – förändrad hälsa, hur, varför, missbruk, våld 

Tema 12       Framtid – framtidssyn, vad tar du med dig från att vara hemlös in i framtiden 
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Bilaga 2 

Information till deltagare om intervju till C-uppsats  

Hej, 

Jag läser ett beteendevetenskapligt program vid Halmstad Högskola och är nu i slutfasen av 

min utbildning och ska därmed skriva vårt examensarbete. Jag kommer att skriva en uppsats 

som fokuserar på enskilda individers upplevelser av hemlöshet. 

Intervjun kommer vara ungefär en timme och genomförs på en plats som du föredrar.  

Vid genomförandet av uppsatsen kommer forskningsetiska principer att beaktas utifrån 

Vetenskapsrådet, som i korthet innebär följande:  

·     Du som intervjuperson medverkar frivilligt och kan därför välja att avsluta din 

medverkan eller avstå̊ från att besvara enskilda frågor under intervjun.  

·     Du kommer att avidentifieras i uppsatsen, vilket betyder att ingen obehörig kommer 

att få läsa igenom intervjun.  

·    Intervjun genomförs av mig och kommer att spelas in och sedan skrivas ut av mig. Det 

är viktigt för mig att spela in intervjun så att jag kan använda den och andra intervjuer 

när det är dags för mig att analysera berättelserna.  

·     Efter det att uppsatsen godkänts vid examination kommer allt inspelat material och 

intervjuutskrifter att raderas/förstöras.  

Jag hoppas att du finner ämnet intressant och kan tänka dig att medverka i studien och dela 

dina erfarenheter. Du är välkommen att kontakta mig per telefon eller e-post för att boka tid 

för en intervju. Kontakta mig också om det är något som är oklart eller om du önskar 

komplettera din medverkan.  

Du kan nå mig på e-postadress: daniel.ottey@gmail.com / helenastjernholm_@hotmail.com / 

alt. tel. 0707-693500 / 0725–181426 eller min handledare Christopher Kindblad, e-postadress: 

christopher.kindblad@hh.se  

alt. tel. 035-167716 

Vänliga hälsningar   

Daniel Carrillo Ottey & Helena Stjernholm 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Helena Stjernholm

Daniel Carrillo Ottey


