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"We sometimes encounter people, even perfect strangers, who begin to interest us at first 

sight, somehow suddenly, all at once, before a word has been spoken." -Fyodor Dostoyevsky  
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finna respondenterna. Vi tackar också vår handledare Christopher Kindblad de kloka råd och 
synpunkter vi fått ta del av under resans gång.  
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Abstrakt 
Den här studien avser att med en kvalitativ metod nå en ökad förståelse för vilken betydelse 
möten mellan hemlösa män och icke hemlösa personer har haft för männen under den tid då 
de fick ett hem. I vår teoretiska referensram har vi använt oss av Sterns beskrivning av ansikte 
mot ansikte-interaktion med särskilt fokus på intersubjektiva möten, och Scheffs teori om 
skam och stolthet. Vi har också använt Collins teori om interaktionsrituella kedjor som 
betonar interpersonella- och grupprocesser samt Mays teori om tillhörighet. Genom tio 
semistrukturerade livsvärldsintervjuer med före detta hemlösa män har vi insamlat vårt 
empiriska material från tre olika länder. I resultatet framgick att möten hade en betydande roll 
under den tid då männen fick ett hem, och att de där fick möjlighet att omdefiniera bilden av 
sig själva, vilket underlättade för dem i att aktivt vilja arbeta mot en förändring av sina 
livssituationer. Sammantaget kan konstateras att möten med icke hemlösa tycktes vara 
startskottet för en rad positiva händelser där männen hamnade i nya situationer och 
sammanhang som bidrog till en mer stabil tillvaro och ett rikare socialt liv.  
Nyckelord: hemlöshet, möten, förändringsprocess, tillhörighet, interaktionsritualer 
 
Abstract 
By qualitative methods of research the study aims to provide more information on the 
significance of the encounters between the homeless men and non-homeless people during the 
period when they received an apartment. For our theoretical approach we have used Stern’s 
description about face-to-face interaction, focusing on intersubjective meetings and Scheff’s 
theory about shame and pride. We have also used Collins’ theory about interaction ritual 
chains that emphasize interpersonal group processes. We have also used May’s theory about 
belonging. We have gathered our empirical data through ten semistructured life world 
interviews from three different countries. As result we found out that these meetings had had 
a significant role during the period where the respondents had received homes. Also, we 
noticed that they got a chance to redefine their self-image and that made it easier for them to 
work actively towards a change in their lives. Finally it can be said that the meetings with the 
non homeless seemed to be a start for a series of positive events, where men got to new 
situations and contexts that contributed to a more stable being and richer social life. 
Key words: Homelessness, encounters, process of change, belonging, interaction rituals 
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1. Inledning   
Vi har i denna kvalitativa studie om före detta hemlösa män studerat möten som de har haft med 

icke hemlösa, och vad dessa möten har betytt för männen under den process då de fick ett hem. 

Ur ett socialpsykologiskt perspektiv är människan en social varelse som skapar mening i sitt liv 

genom att interagera med och känna tillhörighet till andra (May, 2013: 74, 78f). Idag lever vi i ett 

till stor del individualiserat samhälle som ställer höga krav på individen att förverkliga sig själv 

och forma sig en meningsfull tillvaro. Mot bakgrund av detta tror vi att det är svårt för hemlösa 

att skapa naturliga kontaktytor för interaktioner i form av ömsesidiga möten med andra 

samhällsmedborgare. Dessa möten framstår som svåruppnåeliga mellan två parter med så olika 

förutsättningar. En nyckel till förståelsen av dessa möten tror vi är att undersöka den hemlöses 

upplevelse av de intrapsykiska och interpersonella processer som uppstod inom honom samt 

mellan honom och motparten under mötet. 

 

Studien påbörjades 2011, då med syftet att öka förståelsen för den identitetsförändring som sker 

vid en individs utträde ur hemlöshet. Materialet från de intervjuer som genomfördes vid 

tidpunkten i Kongo och Finland, visade att det skedde ett eller flera signifikanta möten mellan 

hemlösa och icke hemlösa i ett tidigt skede av den process som männen genomgick då de 

skaffade ett hem. Dessa erfarenheter påverkade det som kom att bli vår nya angreppspunkt och 

ingång i fältet så till vida att vi utifrån detta undrar vilken betydelse sociala relationer i form av 

möten mellan hemlösa och icke hemlösa har haft för hemlösa vid denna process. Ur den nya 

problematiseringen kunde vi därmed urskilja två centrala komponenter, vilka är betydelsefulla 

möten och samhällelig tillhörighet. Dessa komponenter närmar vi oss i denna uppsats genom att 

undersöka före detta hemlösa mäns upplevelse av betydelsefulla möten med icke hemlösa, samt 

deras tillhörighetskänsla i samband med utträdet ur hemlöshet. Med det ökade antalet människor 

som lever som hemlösa anser vi att det är samhällsrelevant att undersöka mötens betydelse för att 

öka förståelsen för vad hemlösa kan uppleva som ett hjälpsamt bemötande från omgivningen.  

 

Studien genomfördes genom att vi utöver sju genomförda intervjuer från 2012 och sommaren 

2014 ytterligare gjorde tre kvalitativa intervjuer i Sverige under hösten 2014 med före detta 

hemlösa män om deras upplevelser. De senare intervjuerna genomfördes med före detta hemlösa 

migranter, intervjuerna i Finland med före detta hemlösa narkomaner och intervjuerna i Kongo 

med före detta hemlösa gatubarn. Vi har valt att enbart intervjua män i denna studie. Innan de 

första intervjuerna bestämdes att kommande intervjuer också skulle rikta sig mot män, eftersom 
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detta skulle göra det empiriska materialet mer homogent. För att skapa en förståelse för mötens 

betydelse för hemlösa oavsett deras kön krävs således ytterligare studier. 

 

1.1. Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att ur ett socialpsykologiskt perspektiv förstå vilken betydelse möten med 

icke hemlösa har haft för före detta hemlösa män.  

Vår problemformulering lyder: vilken roll har betydelsefulla möten med icke hemlösa haft för 

före detta hemlösa män under den process då männen fick ett hem? 

För att få svar på detta använder vi oss av följande underfrågor: 

1.  Vad bidrog till att den hemlöse upplevde mötet som betydelsefullt? 

2.   Vilka känslor väcktes hos den hemlöse i samband med mötet? 

3.   Hur har den hemlöses relation till sin omgivning och samhället förändrats sedan han fick ett 

hem? 

4. Vilka element av tillhörighet har uppstått i samband med att männen har fått ett hem? 

 

Detta avser vi att göra genom kvalitativa semistrukturerade livsvärldsintervjuer med tio män som 

varit akut hemlösa och idag har en stabil situation samt någon form av inkomst. För att förstå 

männens upplevelser av dessa möten på ett socialpsykologiskt plan använder vi oss i studien av 

begrepp som intersubjektivitet, sociala band, interaktionsritualer och tillhörighet.   

 

2. Bakgrund 

I detta kapitel ges bakgrundsinformation om vårt socialpsykologiska fenomen ur en kulturell, 

nutida och historisk aspekt. Därefter redogörs för tidigare forskning. 

Hemlöshet syftar inte till hemlösa individer utan till den situation som individer befinner sig i 

under en kortare eller längre tid (Socialstyrelsen, 2011: 9). Hemlöshet tar sig olika uttryck i olika 

delar av världen och enligt FN fanns det år 2005 över 100 miljoner hemlösa människor i världen 

och en miljard människor som inte hade ett adekvat boende (ohcr.org). Kongo har en bakgrund av 

inbördeskrig som pågått sedan 90-talet, och detta är en bidragande orsak till det stora antalet 

hemlösa, liksom fattigdom och krävande livsomständigheter. Upp till 43 procent av barnen har 

malnutrition, det vill säga lider av undernäring (Unicef 2010). Ett av fyra barn har inte tillgång till 

utbildning, och 45 procent av barn mellan nio och 14 år utför någon form av arbete (ibid). År 
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2013 estimerade den kongolesiska utbildningsorganisationen Reejer antalet av hemlösa barn till 

20 000 endast i huvudstaden Kingshasa (Reejer, 2013).  

 

Den ekonomiska krisen har försvårat situationen för hemlösa i Europa allt medan antalet hemlösa 

har ökat i de flesta länder här (EU). Profilen av hemlösa har även förändrats i och med en ökad 

fattigdom och arbetslöshet, vilket har lett till att många EU-migranter har sökt sig till Sverige. 

Socialstyrelsen har i en kartläggning över utrikesfödda hemlösa personer i Sverige sett en ökning 

av akut hemlösa EU-medborgare som kommit till Sverige. Av dessa uppger 85 procent 

arbetslöshet som den främsta orsaken för hemlösheten. Drygt 30 procent av de hemlösa i denna 

kartläggning försörjer sig genom att tigga, spela musik på gatan eller liknande, medan 20 procent 

får lön från arbete, tillfälligt eller regelbundet (Socialstyrelsen, 2013). På Europa-nivå syns 

liknande mönster där gruppen av hemlösa inkluderar fler migranter och missgynnade minoriteter 

så som romer än tidigare. Inom EU är det varje medlemslands ansvar att ta itu med hemlöshet, 

men det finns en rad EU-policies och rekommendationer som utfärdats. EU-kommissionen har i 

samarbete med EU’s Social Investment Package uppmuntrat länderna att anta långsiktiga 

bostadsorienterade integrerade hemlöshetsstrategier på en nationell, regional och lokal nivå, samt 

införa effektiva strategier för att motverka vräkningar. Dessa strategier kan omfatta att anta 

förebyggande och tidiga insatser, erbjuda service för hemlösa med god kvalitet (så som att 

tillhandahålla härbärgen) samt systematisk datainsamling (EU).  

 

I en annan kartläggning av hemlöshetens omfattning och karaktär i Sverige från 2011 skiljer 

författarna på fyra typer av hemlöshet; akut hemlöshet, institutionsvistelse eller kategoriboende, 

långsiktiga boendelösningar samt eget ordnat kortsiktigt boende (Socialstyrelsen 2011: 19f). De 

olika definitionerna av hemlöshet syftar till att kunna kategorisera problematiken och fånga in 

olika situationer som den enskilde individen kan befinna sig i. Förändringen av definitioner av 

hemlöshet som skiftat mellan kartläggningarna försvårar jämförelser mellan hemlöshet 2011 och 

Socialstyrelsens tidigare kartläggning, men det går att se en ungefärlig utveckling som visar att 

hemlöshet har ökat i alla hemlöshetssituationer sedan den tidigare mätningen. Hemlöshet är ett 

komplext problem där många faktorer spelar in, och här är förankring i arbetsmarknaden centralt. 

Kartläggningen visar att ytterst få av de hemlösa hade ett lönearbete utan istället får ekonomiskt 

bistånd. Det är vanligt att hyresvärdar inte beräknar ekonomiskt bistånd som inkomst, och därmed 

står dessa personer utanför bostadsmarknaden. Enligt denna kartläggning var cirka 34 000 
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personer hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden under de två veckor som mätningarna 

genomfördes. Av dessa 64 procent av män och 36 procent kvinnor (Socialstyrelsen, 2011: 32). 

 

Vidare har kyrkan en lång historia av att hjälpa utsatta i samhället. Svenska kyrkan, frikyrkor och 

andra kristna organisationer arbetar aktivt för att motverka hemlöshet genom att bland annat 

tillhandahålla härbärgen, klädinsamlingar och platser dit hemlösa kan komma och äta mat, få 

förbön, umgås eller få hjälp med praktiska saker (svenskakyrkan.se).  

 

I det följande redogörs för fyra vetenskapliga artiklar som vi finner relevanta för vårt syfte och 

vår problemformulering. Artiklarna visar hur hemlöshet ofta är kopplad till svåra livsöden och att 

hemlösa känner sig marginaliserade och exkluderade. På grund av detta menar forskarna att 

hemlösa behöver bli bemötta på ett förstående och respekterande sätt. Forskningsresultatet i de 

två senare artiklarna poängterar hur skiftet från hemlöshet till icke hemlöshet är en komplicerad 

och krävande process. Den första artikeln belyser hemlösas möten med omgivningen utifrån icke 

hemlösas perspektiv. Den andra artikeln fokuserar på möten med den andra parten - i det här 

fallet vårdpersonal och redovisar forskningsinformation utifrån unga hemlösa perspektiv. Den 

tredje visar på betydelsen av sociala relationer för före detta hemlösa livsresa och den fjärde 

behandlar hur före detta hemlösa män har upplevt tillhörighet under och efter sin hemlöshet. 

 

2.1. Omgivningens attityder mot hemlösa 

Chad Farrel visar i artikeln (Farrel 2005) att negativa attityder gentemot hemlösa kan minska när 

hemlösa är en del av individens direkta vardag. Artikeln visar också att individers 

utbildningsnivå, ålder och ekonomiska status påverkar attityder och upplevelser dessa har om 

hemlösa. Även om artikeln inte svarar direkt till våra underfrågor, vi anser att den är i linje med 

studies syfte, för att den berättar viktig information om mötens kontext och hurdana faktorer kan 

främja ett positivt bemötande. Farrel visade att personer som bodde i hyresrätter hade dubbelt så 

många möten i grannskapet som personer med bostadsrätter hade. Han fann också att människor 

som levde i närheten av härbärgen hade mer positiva uppfattningar av hemlösa än vad de som inte 

bodde i närheten av härbärgen hade (Farrel 2005: 1046). Av den första gruppen hade över 60 

procent haft positiva möten med hemlösa eller sett att någon annan hade haft det. Bland den 

sistnämnda gruppen hade mindre än hälften positiva erfarenheter. Farrel upptäckte även att äldre 
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människor hade mindre positiva upplevelser av hemlösa, och att högutbildade brukade ha bättre 

upplevelser av hemlösa än vad lägre utbildade hade (Farrel 2005: 1045). 

 

2.2. Empati och personlig relation  

Hudson med kollegor visar i sin artikel (Hudson m fl 2008: 1278) vilken betydelse 

kommunikation och empati kan ha för ett lyckat möte och hur en hemlös person har lättare att lita 

på personer som har haft liknande upplevelser av hemlöshet. Dessa synpunkter är relevanta för 

underfråga 1 och 2 om vilka aspekter som gjorde mötet betydelsefullt för den hemlöse, samt vilka 

emotioner som väcktes i mötet. Hudson upptäckte med sina kollegor att unga hemlösa hade svagt 

förtroende för auktoritära personer, vilket hindrade dem från att söka hjälp (Hudson m fl 2008: 

1278). Enligt forskarna kan detta tillsammans med dålig fysisk och - psykisk hälsa orsaka 

negativa spiraler där den hemlöse inte går till vården eller litar på vårdpersonalen. Det största 

problemet var en så kallad disconnect mellan vårdpersonal och hemlösa. Studiens målgrupp hade 

exempelvis upplevt svårigheter hos personal med auktoritära kommunikationsstilar, ensidig 

kommunikation, respektlöshet och begränsad empati (Hudson m fl 2008: 1277). Respondenterna 

upplevde att om vårdpersonalen hade gått igenom liknande upplevelser underlättade för det för 

dem att lita på personalen (Hudson m fl 2008: 1285). Forskningsgruppens förslag är att de som 

arbetar med hemlösa främst ska försöka etablera förtroende med den hemlösa personen, då denne 

kan kämpa med mentala- eller missbruksproblem, vilket alltså ökar behovet av förtroende. Detta 

görs genom att försöka förstå och stödja personen utifrån dennes synvinkel. Hudson menar att 

vården kan vara lyckad endast när den unga hemlöse upplever tillit under vården samt respekt, 

tillgänglighet och hjälpsamhet (Hudson m fl 2008, 1288). Författarna nämner också ett 

framgångsrikt projekt, i vilket man fick mycket positiva resultat genom att stödja hemlösa unga 

individuellt (Goyette 2007 enl. a.a.). 

 

 

 

2.3. Utträde ur hemlöshet med hjälp av andra 

Studien av Heuchemer och Josephsson (2006) belyser faser som hemlösa går igenom när deras 

utträde ur hemlöshet sker. Den kan vara relevant för vår studie då den behandlar just den process 

vi intresserar oss för, och pekar på de typiska faserna av denna process, däribland att individen är 

med om något som får denne att se en möjlighet till förändring. 
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I denna studie av före detta hemlösa narkomaners narrativa berättelser visas att utträde ur 

hemlöshet inte enbart kan genomföras med hjälp av andra personer, utan detta kräver ett aktivt 

agerande från den hemlöses sida, samt möjligheter för den hemlöse att bearbeta sin historia. 

Heuchemer och Josephsson poängterar hur respondenternas historier kunde uppdelas i fyra olika 

teman (Heuchemer och Josephsson 2006: 164).  

1. Hemlöshet var som en levd handling (plot) 

2. Sociala relationer påverkade den levda handlingen både positivt och negativt. Detta skedde 

antigen genom att förstärka beteendet genom att stödja respondenternas beteende eller genom att 

förändra beteendet i konfliktsituationer där beteendet ifrågasattes (Heuchemer  m fl 2006: 165). 

3. Förändringen kom genom att möjlighet till nya handlingar skapades för den hemlöse. Enligt 

författarna till studien var handlingsförändringens första fas identifiering av en öppning som en 

omständighet för en förändring. Respondenternas vilja till någonting annat skapade således en 

öppning mellan den nuvarande och den önskade livssituationen. Förändringens andra fas var 

förändring genom agerandet, då respondenterna hade aktivt agerat för sin förändring. Den sista 

fasen var narrativa arenor, som gav en möjlighet till förändrade handlingar. Dessa platser kunde 

vara exempelvis NA-grupper (Narcomans Anonymous) som erbjöd en möjlighet till en symbolisk 

och social omformulering av ens egen livshistoria (Heuchemer m fl 2006: 165-166)  

4. Den fjärde fasen, den nya plottens levande, bestod av ett bredare tidsperspektiv och mindre 

dramatisk intensitet i vardagen för de hemlösa. Å andra sidan påverkades plottens levande av 

saker som var utöver deras egen kontroll. Det kunde vara sådant som barnen och att betala 

tillbaka skulder, vilket hade undvikits under hemlösheten. 

 

2.4. Ex-hemlösas upplevelser av tillhörighet 

Den fjärde artikeln visar hur intervjuade före detta hemlösa hade upplevt mycket negativa känslor 

och hur nya kommuniteter hade börjat definiera mycket av dem och deras självvärde. Vi anser att 

den har betydelse för vår studie genom att belysa olika aspekter av tillhörighet, vilket ligger i linje 

med våra underfrågor 3 och 4. I artikeln om före detta hemlösas tillhörighet skriver Desirée Fields 

hur känslorna av förödmjukelse, rädsla och skam var starkt kopplade till respondenternas 

självkoncept och att de även styrde blivande relationer och (icke) tillhörighet (Fields 2011: 261). 

Dessa känslor vändes ibland till en motivation att söka sig till “skyddsställen” där de hemlösa 

kunde känna acceptans och tillhörighet (Manzo 2003, enl. Fields 2011: 261). Fields respondenter 
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hade ofta under sin hemlöshet känt sig marginaliserade, då de upplevde att de inte kunde 

kontrollera sin omgivning och de upplevde att de hade svårt att identifiera sig med grannskapet. 

Karaktäriserande för de flesta respondenterna var att de inte försökte lämna gamla kommuniteter 

eller lämna sina förflutna identiteter helt och hållet, utan de sökte sig tillbaka till gamla områden 

och sammanhang. I dessa fall var känslor av bekvämlighet, acceptans och belåtenhet centrala, 

liksom upplevelserna av vård och respekt - oavsett om de var baserade på en plats eller på en 

gemenskap. Respondenterna som hade upplevt sig vara exkluderade och stigmatiserade under 

deras hemlöshet definierade en stor del av deras själv och självets värde med den nya 

kommuniteten och tillhörigheten till kommuniteten (Fields 2011: 265). Författaren utvecklar tre 

typer av tillhörigheter. Fjärran tillhörighet var någonting som respondenterna upplevde till deras 

gamla områden genom gamla och nya relationer, intressen och erfarenheter medan icke normativ 

tillhörighet upplevdes i arbetsplatser och andra organisationer, som inte lyckades erbjuda 

meningsfulla möjligheter att känna delaktighet. Enligt Fields, icke-normativa platser, som en 

stödgrupp eller en lokal förening för mentalsjuka personer, kan fostra tillhörighetsrelationer 

(Fields 2011, 266). 

 

3. Metod 

I detta kapitel redogör vi för de tillvägagångssätt vi använt för att samla in det empiriska 

materialet och hur vi motiverar dessa tillvägagångssätt. Här ges även en beskrivning av 

förförståelse, urval, tillförlitlighet och slutligen följer en etisk reflektion 

 

3.1. Vetenskapsteoretisk ansats 

I undersökningen använder vi oss av en kvalitativ forskningsdesign, med avsikt att skapa en 

förståelse för subjektens upplevelser av ett socialt fenomen. I den hermeneutiska 

vetenskapsteoretiska traditionen är det tolkningen av subjektens beskrivningar och upplevelser 

som leder till kunskap, och eftersom en tolkning är ett sätt att uppfatta någonting, och beroende 

av den som tolkar och dennes förförståelse, genererar denna metod inte någon absolut sanning 

(Bryman, 2011). En hermeneutisk studie fokuserar på forskningsobjektens karaktär och 

egenskaper och syftar till är att förstå sociala och kulturella mönster, vilket vi strävar efter i denna 

uppsats. Den positivistiska traditionen söker förstå relationen mellan orsak och verkan, och 

strävar efter att generera resultat som är reliabla (Birkler 2008). Då denna studies resultat enbart 

är giltig för de respondenter som intervjuats och inte är ämnat att generaliseras är den 
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hermeneutiska traditionen mest lämplig att använda i detta fall. Med den kvalitativa metoden har 

vi en möjlighet att närma oss mötens betydelse utifrån den enskilde hemlöses perspektiv och 

dennes sätt att beskriva dem, och nå en subjektiv förståelse av betydelsen av möten för 

respondenterna som intervjuats.  

 

För att kunna generera ny kunskap är växelverkan mellan ny förståelse och förförståelse central i 

en studie av detta slag. Den hermeneutiska cirkeln beskriver detta genom att förståelsen skapas 

mellan del och helhet, och mellan befintlig tolkning och ny kunskap. Det innebär att forskarnas 

helhetsförståelse kompletteras med ny delförståelse under arbetets gång, vilket genererar en ny 

helhetsförståelse. Eftersom den cirkulära förståelsen är ett resultat av forskarens tolkning av 

faktakunskap är det svårt att dra gränser mellan cirkelns objektiva och subjektiva aspekter 

(Ödman 2007: 102). Därför är det viktigt att ta hänsyn till förförståelsen och kontinuerligt 

reflektera över vad den får för konsekvenser för forskningen (Widerberg 2002). I en studie av 

detta slag är forskaren alltid en del av det denne studerar genom sitt språk, nationalitet och 

relationen till forskningsobjektet. Detta innebär att det alltid finns en uppfattning om det som 

studeras, och för att medvetandegöra denna redogör vi för vår förförståelse. Förförståelse är även 

viktig eftersom forskarens intentioner leder denne mot intresseområdet (Ödman 2007: 103). 

 

3.2. Förförståelse 

Här redogör vi för vår individuella och gemensamma förförståelse. Den ursprungliga 

undersökningen fokuserade på hur utträde ur hemlöshet kan ha påverkat respondenternas 

identitetsutveckling (ursprunglig helhetsförförståelse). Data från sju intervjuer visade att möten 

haft en avgörande roll i alla historier (flera delförståelser), vilket formade en ny helhetsförståelse 

att möten kan ha påverkat dels respondenternas sätt att relatera till andra människor och grupper 

och dels deras uppfattning av självet. På grundval av den preliminära analysen ansåg vi att det var 

viktigt att ändra forskningens fokus; möten kunde vara en minst lika betydelsefull del som 

respondenternas interna processer. Då vi reviderade inriktningen i studien fick vi en ny 

helhetsförståelse, dels om att signifikanta interaktioner med icke hemlösa människor verkade ha 

varit ett slags “tillhörighetsportar” till nya sammanhang, och dels om att respondenternas 

uppfattning av självet hade blivit påverkad av dessa sammanhang. De hemlösas ändrade självbild 

var således en konsekvens i en händelsekedja, som hade sin början i mötet. Vår grundläggande 

gemensamma förförståelse är vidare att våra respondenter medvetet eller omedvetet har försökt 
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att söka sig bort från hemlöshet. Vår andra förförståelse är att icke hemlösa kan påverka 

lämnandet av hemlöshet. Slutligen är vår gemensamma förförståelse att eftersom våra före detta 

hemlösa respondenter har bott på offentliga platser och därmed mött många människor, är de 

möten som nämns i studien enbart en del av alla möten de har varit med om.       

 

Miikka har vuxit upp i Finland och interagerat med hemlösa i olika länder både frivilligt i kristna 

organisationer samt arbetsmässigt i statliga organisationer. I dessa sammanhang har han 

interagerat med före detta hemlösa och har därmed en bakgrund som tydligt påverkat forskningen 

och båda författarnas förförståelse. Han tror att genom att respektera och investera tid i en hemlös 

som är motiverad att lämna sin hemlöshet kan personen göra detta. Den här förförståelsen 

motiverade honom att börja undersöka relationer mellan icke-hemlösa och hemlösa.  

 

Carin, som har levt sitt liv i Sverige, har bildat sin uppfattning av hemlösa genom de hon har sett 

och mött i gatubilden samt genom media, och grundar sin förförståelse delvis på det Miikka har 

berättat, och delvis på en allmän önskan om ett mer jämlikt samhälle. Det faktum att vår 

angreppspunkt för studien tog avstamp i de sju tidigare intervjuerna gör det desto viktigare att 

försöka gå in förutsättningslöst i de senare intervjuerna. Vi strävar båda efter att gå in så öppet 

som möjligt i fältet genom att minimera förväntningar om att respondenternas berättelser ska 

likna de sju som redan intervjuats. Denna medvetenhet påminner oss om syftet att nå kunskap om 

respondenternas upplevelser, oavsett vad vi hade förväntat oss. För att ”sluta den hermeneutiska 

cirkeln” återkommer vi till vår förförståelse och helhetsförståelse under kapitlet Reflektioner.  

 

3.3. Val av metod 

Detta är en kvalitativ studie om sociala relationers betydelse för hemlösa män. I kvalitativa 

studier är forskaren intresserad av vilken mening och betydelse olika händelser eller upplevelser 

har för forskningsobjekten. I valet av metod är det av vikt att ta hänsyn både till 

vetenskapsteoretisk ansats och till vad som studeras. Eftersom vi använder oss av den 

hermeneutiska vetenskapsteoretiska traditionen och är intresserade av respondenternas 

upplevelser av ett socialt fenomen var användning av kvalitativa intervjuer ett självklart val för 

oss, och utöver detta har vi även valt att till viss del använda oss av deltagande observation. Ett 

annat sätt att få kunskap om människors vardag och sociala fenomen är genom 

observationer(Bryman 2001). Detta var lämpligt eftersom Miikka befann sig på samma plats med 
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respondenterna i Kongo i tio veckor. Faktum är att det var svårt att inte observera när han levde i 

närheten av dem. En nackdel med deltagande observation är att de som studeras hämmas i sitt 

naturliga beteende när de är medvetna om att de blir studerade, men vi anser att risken för detta 

minskade då Miikka umgicks med respondenterna under lediga former en tid och att de därför 

fick förtroende för honom. En fördel är att observationerna kan komplettera intervjuerna på ett 

bra sätt då forskaren även får ta del av respondentens liv i dennes vardagliga interaktioner.  

 

Vårt empiriska material bygger på semi-strukturerade tematiska och narrativa 

livsvärldsintervjuer, där respondenterna besvarade frågor inom ramarna för de teman som fanns i 

intervjuguiden, och där deras livshistoria fanns med i intervjun som en röd tråd. För att förbereda 

sig inför en semi-strukturerad intervju upprättas en intervjuguide med de teman som ska beröras, 

men det ges även möjlighet till att ställa följdfrågor under intervjun. Då vi var intresserade av att 

låta respondenternas livsberättelser komma till uttryck var det fördelaktigt att använda ett 

tematiskt upplägg där vi kunde genomföra varje tema i den ordningen som de naturligt dök upp 

under intervjun och på så vis bli mer flexibla än i en mer strukturerad intervju (Bryman 2002: 

301). På detta vis kunde respondenterna förhålla sig lite ledigare till frågorna och få möjlighet att 

delge relevanta aspekter av sin livsberättelse i sin egen takt. Vidare lämpar sig narrativa intervjuer 

väl för livsberättelser med en tydlig vändpunkt (Johnsson 2005: 320). Det kan vara faser eller 

händelser som har påverkat respondentens livshistoria på ett avgörande sätt, vilket ligger väl i 

linje med livsförändringen våra respondenter genomgick i processen att få ett hem. Nackdelar 

med kvalitativa intervjuer är att forskaren ska tolka hur någon annan beskriver en viss upplevelse, 

vilket ger utrymme för missförstånd. Det går till viss del att minimera risken för missförstånd 

genom att skapa en väl genomarbetad intervjuguide och ha en tydlig bild av hur dess teman ska 

avverkas i form av tydliga och öppna frågor. Nackdelar med narrativa livsvärldsintervjuer kan 

vara att det är svårt att bedöma sanningshalten i dem eftersom det egentligen enbart är 

respondenten själv som kan intyga att dennes utsaga är sann. Det är vanligt förekommande att 

respondenter ger en idealiserad bild av sig själva (Roos 1985: 188 enl. Johansson 2005: 110). 

Detta är en del av kvalitativ forskning, och återigen ligger fokus på den förmedlade upplevelsen. 

Under Tillvägagångssätt redogör vi vidare för förberedandet av intervjuerna och processen i sig.  

 

3.4. Urval 
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I urvalet av respondenter har vi använt oss av snöbollsmetoden, vilket innebär att olika 

nyckelpersoner har lotsat oss vidare till dess att vi har funnit våra respondenter. Det kan uppfattas 

som ett bekvämlighetsurval, då det troligen är lättare att finna respondenter genom de som har 

kontakter, än att leta efter före detta hemlösa personer. Undersökningens första forskningsplan 

var färdig på hösten 2011, när Miikka visste att han skulle resa till Afrika. Då bestämde sig att 

han leta efter manliga respondenter från Finland, från Sverige och från ett afrikanskt land, som 

senare blev Kongo. Denna plan satte ramarna för urvalsgruppen, som skulle vara män, som har 

upplevt akut hemlöshet men inte längre är hemlösa. Inom kvalitativa studier ska urvalsgruppen 

vara heterogen, och inom en viss ram jämförbar (Trost 1997: 105). Med tanke på våra 

respondenters skilda nationaliteter och bakgrund läggs särskild vikt på att även hitta det som är 

gemensamt för respondenterna på ett kulturellt plan, som kan tänkas variera med tanke på de 

olika kulturer de lever i. Våra kriterier för respondenterna satte ramarna för urvalet, som kom att 

bli före detta gatubarn i Kongo, före detta gatunarkomaner i Finland och före detta migranter i 

Sverige.  

 

3.5. Tillvägagångssätt 

De första sju intervjuerna samt den deltagande observationen genomfördes av Miikka som då 

planerade att skriva uppsatsen ensam. Dessa genomfördes 2012 i Kongo och 2014 i Finland efter 

samråd med dåvarande handledare och upprättad intervjuguide. Hösten 2014 tillkom Carin i 

uppsatsarbetet då uppsatsen skulle skrivas i par om två, och utefter det befintliga materialet 

reviderade författarna gemensamt uppsatsens inriktning i form av syfte, problemformulering och 

därmed även intervjuguide. Den första intervjuguiden, som användes i Kongo och Finland, 

användes för att förstå vilka faktorer f.d. hemlösa män upplever vara viktiga i processen att gå 

från hemlös till icke-hemlös och hur denna förändring påverkade upplevelser av könsidentitet. De 

första sju intervjuade nämnde några specifika möten och gav oss ett tydligt tema som motiverade 

en revidering av problemformuleringen till att fokusera på betydelsefulla möten. Vi valde att 

stryka aspekterna om könsidentitet för att avgränsa oss till interaktionen med icke hemlösa. Det 

tidigare syftet handlade om att förstå sociala relationers betydelse för könsidentitetens 

reformation, medan det nya syftet om mötens betydelse för icke hemlösa baserades på de tidigare 

intervjuerna. För att få svar på vår nya huvudfråga och hålla intervjuerna jämförbara med 

varandra utformande vi en ny intervjuguide för intervjuerna i Sverige och delade upp den i fyra 

olika teman. Under intervjuerna avsåg vi att täcka in det vi behövde av varje tema för att stödja 
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vår huvudfråga. Vid de sju tidigare intervjuerna låg tonvikten vid den process då männen fick ett 

hem, och vilka faktorer som var viktiga för dem i denna förändringsprocess. Intervjuguiden var 

uppdelad i teman som berörde deras livsberättelse och bakgrund, tiden innan hemlöshet, 

processen då de fick ett hem samt tiden efter hemlösheten. Här utgick vi från temana och lät 

livsberättelsen styra medan vi såg till att varje tema behandlades. Vid de tre senare intervjuerna 

utgick vi från en huvudfråga i respektive tema. Detta för att försäkra oss om att få svar på det vi 

ville efter att vi specificerat syftet och omformulerat huvudfrågan. Dessa teman var möten, social 

förändring och tillhörighet och eftersom vi använde oss av en narrativ metod var livsberättelse ett 

övergripande tema i samtliga intervjuer. I samråd med handledare beslutade vi att använda oss av 

intervjumaterialet från den tidigare intervjuguiden, då vi ur dessa kunde utvinna relevant material 

till vår nya problemformulering. Intervjuerna avslutades med att respondenterna fick associera 

fritt till fem ord för att eventuellt ge oss något mer relevant intervjumaterial eller ge möjlighet till 

reflektioner till vad vi ansåg var viktiga delar i vårt undersökningsområde. Här begagnade vi 

intervjuguiden rakt av från de sju tidigare intervjuerna.  

 

Respondenterna i Kongo fann Miikka under sin vistelse i landet när han levde tio veckor med en 

lokal pastorsfamilj. Det primära syftet med resan var att göra praktik genom att hjälpa till med 

marknadsföring för lokala församlingar och pastorns organisation. Vid sidan av detta försökte 

Miikka finna respondenter för studien. Efter två veckor hade praktiken blivit en sekundär sak då 

pastorns kontakter hade börjat bjuda in Miikka för att predika i olika församlingar och det var ett 

naturligt sätt att lära känna nya människor. För att hitta respondenter frågade Miikka ofta ifall 

någon kände några före detta gatubarn och efter fyra veckor berättade en pastor för honom att han 

och tre andra pastorer hade spenderat sin barndom på gatorna. Pastorn Joel valde att ställa upp på 

intervju och tillfrågade även de andra tre, som ville delta. Intervjuerna i Kongo genomfördes på 

franska som Miikka behärskar väl. Två av intervjuerna genomfördes i en bil medan respondenten 

Jaque körde den, och två genomfördes inomhus - en på ett kontor och en hemma hos 

respondenten som intervjuades. Det faktum att Jaque körde bil under intervjun och att det fanns 

fler än två personer närvarande vid intervjun har sina uppenbara brister, bland annat eftersom 

respondenten varken kan ge eller få odelad uppmärksamhet från intervjuaren. Miikka beslutade 

att genomföra intervjuerna på detta sätt eftersom respondenterna föredrog upplägget och inte hade 

några problem med det utan kände sig bekväma i situationen. Detta eftersom de kände till 

varandras berättelser och för att Jaque var van vid bilkörning. 



17 
 

 

Kontakten med de finska före detta gatunarkomanerna fick Miikka genom två arbeten. 2012 

arbetade han på ett härbärge och efter att ha berättat om undersökningen för en kollega, blev han 

rekommenderad att tillfråga tre män, som uppfyllde forskningskriterierna. En av kontakterna, 

Juha, ställde upp på en intervju. Under sommaren 2014, när Miikka representerade sin arbetsplats 

och informerade före detta narkomaner om den, frågade han i fall de kände några eventuella 

respondenter. Två personer, Kalle och Samuli, ställde upp på intervju. Dessa och Juha blev 

intervjuade på finska i augusti 2014. Juha och Samuli intervjuades individuellt på sina 

arbetsplatser. Kalle ville mötas på en offentlig plats, så intervjun skedde i en cafeteria.  

 

De som valde att ställa upp på intervju i Sverige nådde vi genom att ta kontakt med tidningen 

Faktum. Vi avtalade tid för ett möte med personal på deras kontor, vilket i sin tur ledde oss till en 

föreståndare för en mötesplats för människor av en viss etnicitet (för att respondenter och 

nyckelpersoner inte ska kännas igen kan vi inte nämna vilken etnicitet som avses). Verksamheten 

var opolitisk och icke religiös, men koordinerad av en kristen organisation på så sätt att den var i 

organisationens logi. Föreståndaren hade flera kontakter som hon kunde tänka sig skulle vara 

intresserade av att delta i intervjuer, vilket de var. I intervjuerna med Raul, Nick och Ben 

genomfördes i november 2014. När vi fick tillgång till respondenterna sköttes all kontakt 

inledningsvis genom kontaktpersonen. Vårt första möte med respondenterna blev således vid 

tidpunkten för intervjun. Vi försäkrade oss om att respondenterna med migrantbakgrund kunde 

språket så till vida att vi kan hålla en intervju med dem. Nick och Ben hade dock så bristfälliga 

språkkunskaper i svenska att vi inte kunde förstå varandra tillräckligt väl, varpå föreståndaren 

ställde upp som tolk i slutet av båda intervjuerna. Detta var inte något vi hade räknat med, så 

beslutet att använda en tolk var improviserat. Respondenterna hade dock inget problem med detta, 

och eftersom det troligen skulle leda till en större förståelse mellan parterna i intervjun valde vi 

detta eftersom det var den bästa lösningen vi såg i situationen. 

 

Som vi har upptäckt under arbetets gång ställer flerspråkiga undersökningar vissa vetenskapliga 

utmaningar. Det kan uppstå missuppfattningar i intervjusituationen, men också förvrängningar 

när materialet ska transkriberas. Med detta i åtanke har vi varit så noggranna som möjligt i 

översättningsarbetet. Angående de finska och svenskspråkiga intervjuerna har den av oss som har 

respektive språk som modersmål tagit huvudansvaret för respektive intervjuer. Trots att vi inte 
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alltid fick det rika intervjumaterial vi hade hoppats på ansåg vi att det var tillräckligt för att kunna 

genomföra det fortsatta arbetet. Sammantaget spelades samtliga intervjuer in och varade mellan 

40 och 90 minuter. Intervjuerna genomfördes på franska, finska och svenska, samt engelska vid 

de tillfällen då det var för svårt att förstå varandra på svenska.  

 

3.6. Tillförlitlighet och validitet 

I kvalitativa studier är forskningsområdet begränsat till ett visst område av den sociala 

verkligheten, och resultatet kan aldrig generaliseras eller mätas. I denna studie eftersökes den 

subjektiva sanningen om betydelserna av möten för respondenternas livsförändring i samband 

med deras utträde ur hemlöshet. Detta innebär att berättelserna är specifika för just dessa 

respondenter. För att bestämma inriktning på studien och kunna analysera materialet på ett giltigt 

sätt letade vi efter teman i intervjumaterialet av de första sju intervjuerna. Vi anser att den 

gemensamma problematik som urvalsgruppen delar, gjorde det möjligt att finna teman trots 

variationerna mellan nationaliteterna. För hermeneutiska studier avser validiteten giltigheten just 

för den företeelse som studeras, och om frågeställningen är relevant för det resultat man får 

(Ödman 2007).  

 

Vår avsikt var att analysera mötenas betydelse utifrån de teman vi utformade i intervjuguiden och 

därefter leta efter gemensamma mönster. Vi anser att det ger oss en tillräckligt god tillförlitlighet 

vad gäller om vi får svar på det vi vill ha svar på. Det problematiska med giltigheten kan vara att 

vi förnyade syfte och problemformulering efter mer än hälften av intervjuerna. Detta val 

övervägde vi noggrant och kom fram till att det var relevant att revidera vår inriktning då vi fann 

ett gemensamt mönster i de tidigare intervjuerna som öppnade upp för en ny problemformulering. 

Vi ansåg därmed att materialet nådde en tillräcklig nivå av validitet för att ge oss svar på det vi 

ville ha svar på. Efter samtliga intervjuer fann vi ett nytt centralt tema efter att ha skrivit ut 

intervjuerna, vilket således inte ingick i intervjuguiden. Eftersom detta tema ändå visade sig vara 

centralt bedömde vi dock att vi fått tillräckligt material under detta tema, emotioner. Ett annat 

möjligt problem är att den ene av oss påbörjade undersökningen långt innan den andre, och har 

mer kunskap än den andre efter att ha levt nära flera av de hemlösa männen, samt ha hållit i 

intervjuerna. För att “jämna ut” obalanser som denna, har vi låtit Carin få ta ett större ansvar för 

intervjuerna i Sverige. Vi har också reflekterat över vad våra olika erfarenheter resulterade i och 

har haft för betydelse för studiens utveckling för att kunna förhålla oss så neutralt och 
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förutsättningslöst som möjligt gentemot respondenterna och intervjumaterialet (Ödman 2007). Vi 

har ifrågasätt våra spontana tolkningar och strävt efter en så neutral hållning som möjligt, så att 

läsaren själv kan bedöma giltigheten i studien och eventuellt komma fram till en annan tolkning 

än vi har gjort.  

 

3.7 Etiska aspekter 

Det finns fyra etiska huvudkrav att förhålla sig till i samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, vilket har 

förmedlats till respondenterna under studiens gång så att de har varit medvetna om sina rättigheter 

(vr.se). Kraven innebär i tur och ordning att respondenten ska ha blivit informerad om studiens 

syfte; att respondenten har rätt till att neka medverkan i studien; att respondentens uppgifter 

skyddas med hjälp av sekretess; samt att uppgifterna från respondenten enbart används för 

studiens ändamål. Vi har varit tydliga med att deltagandet i intervjuerna sker frivilligt, samt att 

ljudfilerna från intervjuerna kommer att raderas när vi har tagit del av materialet. Då intervjuerna 

berör känsliga ämnen och upplevelser, har vi gjort vårt bästa för att respondenterna skulle känna 

sig trygga i intervjusituationen (Widerberg 2010: 67). Detta gjordes vi genom att först skapa en 

trygg relation med respondenterna och be dem att berätta lite om sig själva och inte ställa några 

frågor gällande jobbiga ämnen, som traumatiska barndom eller brott. Även om information som 

detta hade kunnat ge intressant kunskap, ansåg vi att respondenternas trygghetskänsla i 

situationen, och möten med icke hemlösa var det väsentliga. Vi har också valt att inte skriva 

vilken stad intervjuerna har skett i, och i vilkens organisations lokaler, för att bevara 

respondenternas anonymitet. Gällande respondenternas livsberättelser försöker vi skriva om dem 

på ett respektfullt sätt då det är känsliga ämnen vi får ta del av. Detta gör vi genom att använda 

fingerade namn för varje respondent. Vi respekterar också respondenterna genom att inte 

analysera deras psykiska tillstånd eller hur väl de lyckats etablera sig i samhället. Vi var lite 

tveksamma om att hur öppet respondenterna skulle berätta sina historier, men det verkade som att 

alla respondenterna upplevde det som någonting positivt, och två av respondenterna tackade oss 

för att de fick möjlighet att berätta sin livshistoria. 

 

Då forskningen berör förflutna händelser, minnesbilder från möten som har skett för flera år 

sedan, kan det finnas felaktigheter i respondenternas uppgifter såsom de återges i citaten. Det 
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viktigaste är dock att respondenterna kan förmedla minnesbilder av mötena, för det är deras 

personliga subjektiva upplevelse av mötena som räknas.  

 

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel följer en presentation av de teorier vi har valt att använda för att svara på vår 

frågeställning. För att undersöka de aspekter som bidrog till att mötet upplevdes som 

betydelsefullt använder vi Daniel Sterns teori om intersubjektiva möten för att hitta betydelsefulla 

möten från berättelserna och analysera mötens intra- och interpsykiska processer. För att belysa 

känslorna som väcktes i den hemlöse i samband med möten samt etableringen av det sociala 

bandet mellan mötesparterna, använder vi Thomas Scheffs mikrosociologiska teori om emotioner. 

Som tredje teori använder vi Randall Collins teori om interaktionsrituella kedjor för att undersöka 

respondentens relation till grupper i samhället. Vi undersöker om den sociala förändringen kan 

förstås med hjälp av interaktionskedjor. Vår sista, övergripande teori är Vanessa Mays teori om 

vardagliga tillhörigheter, som vi använder för att undersöka olika tillhörigheter som har bevarats 

eller uppstått i samband med den process då respondenterna fick ett hem.  

 

4.1. Sterns teori om ögonblick 

För att svara till den första underfrågan använder vi Daniel Stern redogörelse om ögonblickets 

psykologi. Stern använder synsättet för att urskilja vissa specifika stunder i ett möte mellan två 

personer och trots den terapeutiska bakgrunden kan synsättet också användas för att utforska den 

vardagliga interaktionen som sker utanför terapirummen. Stern menar att intersubjektivitet är 

skapat av två deltagande psyken och att dessa psyken är formade av intersubjektiviteten. 

Tyngdpunkten är i det intersubjektiva, i det som är gemensamt. Läsandet av andra människors 

intentioner och sinnestillstånd samt kännandet av empati är exempel på detta, vilket sker både 

medvetet och omedvetet (Stern 2005:111, 93). 

 

4.1.1 Det intersubjektiva mötet                                                                                    

Teorins hörnsten är det nuvarande ögonblicket (hädanefter NÖ), vilket är en känsla och en 

personlig upplevelse av det faktiska nuet (Stern 2005: 44, 51f). Dessa stunders nya eller 

problematiska karaktär gör deltagaren medveten om dem. Detta förutsätter psykiska eller fysiska 



21 
 

handlingar, som är kopplade till en känsla av mening och intentioner (Stern 2005: 52-59). Om 

individen upplever detta tillsammans med någon annan sker ett intersubjektivt möte, vilket 

således skapas av båda parter, ofta i intima relationer. Det intersubjektiva mötet består av tre 

successiva delar, som stödjer och förutsätter varandra: NÖ, nuögonblicket och mötesögonblicket. 

NÖs nästa fas, nuögonblicket är en stund som dyker upp plötsligt, är starkt laddad med 

överhängande konsekvenser och som ofta väcker ett behov att agera. Mötesögonblick är 

konsekvens av de tidigare delarna och de är stunder när två personer tillsammans upplever ett 

intersubjektivt möte, där båda parter är medvetna om det som den andre upplever. Stern menar att 

“mötesögonblick följer vanligen omedelbart efter de nuögonblick som framkallar dem och 

upplöser det behov av handling som skapades i NÖ” (Stern 2005: 162). 

 

4.1.2 Tre intersubjektiva motiv 

Stern menar att tre olika grundläggande intersubjektiva motiv rör interaktioner framåt. Det första 

motivet är att vi vill förstå var den andre befinner sig i den intersubjektiva processen. Det här 

sker mest omedvetet och handlar om stämningens utforskning. Det andra motivet, att kunna dela 

upplevelser och bli förstådd, berör människans längtan att utöka det intersubjektiva fältet genom 

att dela saker och upplevelser.  Det sista intersubjektiva motivet är att definiera och omdefiniera 

självet genom att spegla sig själv genom den andres ögon. På det här sättet man kan både bilda 

om och förstärka den egna identiteten (Stern 2005: 162). Dessa upplevelser kan enligt Stern 

förbättra den terapeutiska relationen, men förhoppningsvis också även andra relationer. För att 

när man blir förstådd och kan omdefiniera sig själv, man möter också andra personer utifrån det 

nya och inte utifrån det gamla jaget. 

 

 

4.2. Scheff - Emotioner och det sociala bandet  

För att svara på vår andra underfråga har vi bestämt oss att använda Thomas Scheffs 

microsociologiska teori om emotionernas roll för den sociala interaktionen. Teorins utgångspunkt 

är att människans viktigaste motiv är underhållning av sociala band (Scheff 1994: 70). Mellan 

vuxna människor behöver de sociala banden testas och förnyas kontinuerligt. Detta för att bevara 

tryggheten till den andre, vilket sker i den vardagliga interaktionen bland annat genom 

ifrågasättande och genom motpartens förväntningar att den andre är kapabel att fatta beslut. I 

dessa situationer byggs banden upp, skyddas, lagas eller skadas. Emotioner spelar en central roll i 
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detta, för att upplevelser av stolthet och skam berättar om bandets tillstånd och om det blir 

starkare eller svagare (Scheff 1994: 8, 15). 

 

4.2.1. Attunement, skam och stolthet 

Underhållning av sociala band förutsätter ett ömsesidigt mentalt och emotionellt attunement, vilka 

består av en gemensam förståelse, och delade intentioner och känslor som båda parterna har. Två 

personer kan ha olika mentala och emotionella attunement, när de till exempel har olika åsikter 

men ändå uppskattar varandra. Ett delat emotionellt attunement kan ändå ses vara viktigare, för 

att det möjliggör emotioner av acceptans trots skilda synpunkter. Mentalt och emotionellt 

attunement är del av hänsynsemotionssystemet. Hänsynsemotionssystemet fungerar i aktivt 

samarbete med kommunikationssystem medan det första ansvarar för den inre -, emotionella och 

upplevda kommunikationen och kommunikationssystemet tar hand om den yttre, verbala och 

kroppsliga kommunikationen. Som samarbetets resultat utvärderar personen den andres position i 

relation till sig själv och sin egen position i den andres ögon (Scheff 1994: 6, 199). Med hjälp av 

den här blixtsnabba värderingen upplever vi det sociala bandets tillstånd och känner stolthet eller 

skam. Nivån och karaktären av hänsyn tillsammans med skam skapar ett system av sociala 

bestraffningar. Dessa upplevs med hänsynsemotionssystemet som ett tvång att anpassa sig till de 

yttre normerna och individen blir belönad eller bestraffad enligt hur väl denne har anpassat sig. 

Informella löner tar sig uttryck som yttre hänsynsvisande genom till exempel ett leende och som 

en ömsesidig inre stolthet. Alla dessa belöningar orsakar också ett slags förstärkt försvar mot 

skam. Brist på försvar, som förlägna ansiktsuttryck, och en ömsesidig skam är båda exempel på 

bestraffningar, vilka beror på en misslyckad anpassning (Scheff 1994: 71, 93). 

 

Scheff ser skam och stolthet som grundläggande känslor som manifesteras konstant, även om de 

inte är medvetna eller synliga. Skammen (och dess undvikande) är ändå mer avgörande av de två 

för att skam har signalfunktion och den varnar oss när det finns ett hot mot det sociala bandet 

(Lewis 1976, enl. Scheff 1994: 75, 79f). Den här biosociala emotionen uppföds när man blir 

medveten om att man blir negativt värderad och den styr vårt beteende när vi ser oss själva utifrån 

den andres perspektiv. Skam som stolthet kan upplevas redan på blicken. I en situation där 

individen visar hänsyn och förtroende till någon, stolthet och glädje som motparten upplever 

handlar egentligen om undvikandet av skam. Till exempel en person som har fått en förtroende 

uppgift eller ansvar behöver inte känna skam, utan han kan känna stolthet så länge han lyckas 
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vara värdig av andras förtroende. I dessa situationer har personen (och det sociala bandet) klarat 

sig och lyckats att motsvara andras förväntningar. 

 

4.3. Collins teori om interaktionsritualer 

Randall Collins utgår från att det är de ritualer i olika interaktioner som vi upplever tillsammans 

med andra som gör oss till de vi är. I teorin beskrivs en modell för interaktionsritualer (IR) med 

fyra kriterier för att en lyckad IR ska kunna uppstå (Collins 2004: 48f). För det första krävs att två 

personer eller fler är närvarande på samma plats. För det andra behöver det vara tydliga gränser 

till omvärlden så att det går att se vilka som deltar eller inte. Vidare krävs ett gemensamt fokus 

hos deltagarna, och att de blir medvetna om varandras reaktioner på detta gemensamma objekt 

eller fokus. Slutligen krävs att deltagarna delar ett gemensamt stämningsläge. En lyckad IR leder 

till att deltagarna känner solidaritet till gruppen och fylls av emotionell energi (EE). EE är ett 

uttryck för de känslor som uppstår i interaktion med andra och är således inte något som uppstår 

fristående i individen. Nivån av EE skiljer sig åt beroende på om vi känner oss upprymda och 

initiativtagande eller deprimerade och maktlösa, och är alltså ett resultat av den kollektiva 

sinnesstämning som har skapats genom en lyckad IR. Genom att deltagarna är uppmärksamma på 

varandras fokus blir de än mer uppslukade av varandras emotioner, varpå det gemensamma 

stämningsläget förstärks ytterligare medan konkurrerande emotioner drivs ut till förmån för den 

kollektiva. En hög EE genererar högre konformitet, och en känsla av solidaritet gentemot 

gruppen. En stark solidaritetskänsla gör att individen vill delta i gruppens aktiviteter medan en 

lägre nivå får individen att inte vilja delta i samma utsträckning. 

 

En lyckad interaktionsritual leder även till att deltagarna känner att de gör rätt när de handlar i 

enighet med gruppens normer, samt att vissa symboler ges en helig innebörd (Collins 2004: 

152f). Symboler som en cigarett eller vissa kläder blir viktiga tecken som både ökar solidariteten 

bland gruppmedlemmarna och som gruppen vill försvara från utomstående. Som 

gruppmedlemmar förmedlar vi symboler vidare till andra möten med andra människor, således 

möts alltid två personens symboler i möten. Detta påverkas av vad vi förväntar oss av oss själva 

efter tidigare interaktionsritualer. Med detta synsätt blir graden av EE något individen ständigt bär 

med sig, och som motiverar denne att delta i vissa interaktioner och att undvika andra. På detta 

sätt skapas ett mönster av hur vi interagerar i vår vardag i form av kedjor av interaktionsritualer 

(Collins 2004: 50f). 
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4.4. Mays teori om tillhörighet och social förändring 

Vanessa Mays teori är en övergripande teori som förklarar relationen mellan individen och 

samhället, utifrån individens perspektiv. May menar att individen och samhället kontinuerligt 

påverkar varandra i en dynamisk process, varpå en kontinuerlig social förändring sker. Individen 

förstår sig själv genom att känna tillhörighet och icke-tillhörighet till olika grupper och 

konstellationer i samhället (May, 2011: 4, 56f). Därför både individuell - och samhällelig social 

förändring kan förstås bäst genom att forska förändringar av individuell tillhörighet. Det som 

individen identifierar sig med i vardagliga interaktioner ger upphov till en känsla av lättnad och 

naturlighet (May, 2011: 74, 84). May menar att när samhället förändras i sina sociala strukturer 

och dess medlemmars sätt att relatera till varandra, förändras även individens tillhörighet. Vidare 

menar hon att den ständiga prövningen av olika förhållningssätt, sociala koder och regler som 

sker i interaktioner resulterar i en känsla av ett fragmenterat själv och en icke tillhörighet. 

 

4.4.1 Tillhörighetens tre nivåer 

Individen länkar sig till sin omgivning och samhället med hjälp av relationella, kulturella och 

sensoriska förbindelser (May 2011: 79f, 101). Relationella förbindelser skapar individen med 

andra människor, vilka är del av en relationell tillhörighet. Kulturella förbindelser, som språket 

och tradition, tar sig uttryck i exempelvis kommunikation och kulturella allmänna sätt att se på 

olika saker i samhället. Med hjälp av kulturell tillhörighet vet vi hur vi ska bete oss. Sensorisk 

tillhörighet är kopplad till vår kropp men även till platser, och vi förstår den sensoriska 

tillhörigheten med våra sinnen. Kläder, vissa platser, eller saker är alla materiella ting, med vilka 

individen kan känna materiell tillhörighet. Materiella, kulturella och relationella tillhörigheter är 

sammanvävda och formar tillsammans individens uppfattning av dennes jag (May 2011: 136). 

Kultur, som alla tillhörigheter är gjorda och accepterade på grund av social ordning och sociala 

strukturer. Den sociala ordningen är en uppgjord, gällande uppfattning (Garfinkel, 1967, enl. 

May: 41) som styr vårt sätt att tänka. Detta uppehålls med hjälp av normer och sociala strukturer, 

som en familj, fotbollslag eller organisationer, som är inlärda sätt att göra och se på saker. 

 

4.4.2. Tillhörighetens förutsättningar 

Tillhörighet skapas och upplevs tillsammans med andra människor, således är interaktion en 

förutsättning. Att bli erkänd är centralt för människor och konflikter handlar ofta om behovet att 
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kunna bekräfta den förnekade identiteten (Melucci, 1996: 32: enl. May 2011: 100). Makten över 

tillhörighet hölls, enligt May, ofta av vissa privilegierade grupper, som i sin tur är påverkade av 

högre maktprocesser. Ett exempel av maktövandet är gränsdragning, som utövas i olika kulturer 

först och främst för att definiera vad kultur är. Enligt May kan gränsdragning ske både på en 

kollektiv och individuell nivå med hjälp av moraliska-, kulturella- och socioekonomiska gränser 

eller riktlinjer (Lyon 2007: 212 enl. May, 99f). På grund av detta är icke konfrontativt beteende 

och individens respons till det sociala (anpassning) betydelsefulla för den sociala förändringen 

(May 2011: 57). Konfrontativt beteende är det som uppehåller riktlinjerna medan riktlinjernas 

ifrågasättande - icke konfrontativt beteende - orsakar utveckling och social förändring. Det icke 

konfrontativa beteendet pågår ständigt på olika nivåer exempelvis när en människa byter från en 

grupp till en annan eller att dennes position inom en grupp eller i ett samhälle förändras. Genom 

att studera vardaglig interaktion i möten och grupper kan man urskilja den sociala förändringen 

(May 2011: 56f, 74). 

 

4.5. Teoriammanfattning 

Nedan följer en sammanfattning av de teorier vi använder oss av i denna studie, och hur de kan 

relateras till varandra. Sterns synsätt av ögonblick utgör ett redskap i den här studien för att 

utforska intersubjektiva och psykologiska processer som sker i möten mellan två personer. 

Scheffs teori används som en mer övergripande teori om respondenternas emotioner i förhållande 

till omgivningen i allmänhet och mötesparten i synnerhet. Här belyses fundamentala aspekter av 

individens känsloliv i relation till andra. Dessa teorier angriper vårt fenomen på mikronivå, 

medan Collins teori om interaktionsritualer, och Mays teori om tillhörighet lyfter fram 

respondenternas relation till omgivningen och samhället och sätter studien i ett större 

sammanhang än det som händer direkt mellan två personer. 

 

 

5. Resultat 

Presentationen är disponerad med ett delkapitel för varje lands respondenter, under vilket temana 

”Vad som gjorde mötet speciellt”, ”Mötet och emotioner”, ”Relationen till omgivningen efter 

mötet” och ”Tillhörighet efter mötet” återfinns. I det fjärde delkapitlet sammanfattas det vi anser 

vara viktigast för vår problemformulering. För att beskriva hur respondenternas 
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tillhörighetskänsla och relation till omgivningen förändrats efter mötena inleds de underkapitel 

som berör detta med en beskrivning av hur dessa aspekter tedde sig före mötena.  

 

5.1. Finska före detta gatunarkomaner 

Samuli, Juha och Kalle är uppvuxna i Finland och har en historia av akut hemlöshet kombinerat 

med drogmissbruk. Idag är de drogfria eller på drogavvänjning samt har eget boende. Eftersom 

drogmissbruket är starkt kopplat till hemlöshet i dessa berättelser handlar betydelsefulla möten 

med icke hemlösa ofta om både narkotika och hemlöshet. 

   

5.1.1 Vad som gjorde mötet speciellt 

De finska respondenterna har använt droger i perioder, och när mötena skedde var de under ett 

pågående missbruk och befann sig i en krävande livssituation. Mötena skedde således under 

utmanande livsomständigheter då respondenterna hade en rad olika fysiska och psykiska 

hälsoproblem. Kommunikationen i mötena är tydlig och ärlig då antingen respondenterna eller en 

myndighet erkänner problemet och att någonting behöver förändras för att respondenterna ska få 

en livssituation de trivs bättre med. Oavsett om det var respondenterna eller en myndighet som 

påvisade behovet av förändring var männen öppna för att arbeta för denna förändring. Mötena 

berörde också blivande grupper eller sociala relationer vilket berättas mer ingående nedan; Juha 

bad att någon skulle ta honom till en NA-grupp, Kalle gick till ett vårdcentrum där det fanns 

stödgrupper och Samuli ville träffa sina barn som han idag har kontakt med. En relation 

etablerades eller återetablerades således i anslutning till mötet, om det så var med likasinnade i 

stödgrupper, eller med barnen. Nedan följer en beskrivning av respondenternas möten separat. 

 

Efter att Kalle hade haft två misslyckade självmordsförsök, gick han till sjukhuset för att be om 

hjälp. Personalen nämnde tvångsvården, och han rymde och försökte ta livet av sig igen. Efter att 

ha misslyckats för tredje gången att begå självmord och blivit negativt bemött på sjukhuset, blev 

han trött och fick nog av drogvärlden. Han skrev ett offentligt meddelande på Facebook där han 

lovade att “gå till nittio (stöd)grupper under nittio dagar och göra allt han kunde” om någon skulle 

ta honom till en grupp. Med detta menade han att gå till en och samma grupp vid nittio tillfällen. 

Två minuter senare svarade en vän att han skulle gå med honom till en stödgrupp, varpå denne 

tog Kalle till en NA-grupp som han sedan dagligen var med i. 
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Under sin hemlöshet hamnade Juha på sjukhuset efter att han tagit mycket opium, och svimmat i 

socialmyndighetens bastu. Det visade sig att han hade en köttätande bakterie i benet, inga tänder 

kvar och HIV. Enligt Juha sade läkaren som vårdade honom följande till honom: “Jag kan ge dig 

mediciner, men vad kan vi göra? Om du åker härifrån… och återvänder som gatunarkoman och 

använder droger… så kommer dessa mediciner inte att hjälpa dig.” Juha beskriver att 

diskussionen var avgörande och fick honom att vilja förändra något. “På ett sätt väcktes i mig den 

där viljan att… ’hej… även jag måste göra någonting’ och det har varit mycket viktigt.” Efter fyra 

månaders rehabilitering lämnade Juha sjukhuset, fortsatte att använda droger och hämtade 

regelbundet mediciner från sjukhuset. Senare, när han var “helt trött på sitt liv”, gick han in på ett 

dagscentrum som var avsett för hiv-positiva narkomaner. Där erkände han “tanken att de där 

människorna kanske verkligen ville hjälpa “. Han deltog i kamratstödsgrupper och efter arton 

månaders rehabilitering hade han fått en lägenhet och var drogfri.  

 

Under sin sista fängelsetid deltog Samuli i narkotikavård i en NA-grupp. I gruppen mötte han sina 

barns mamma och efter fängelset började de ett nytt liv tillsammans utan droger. Men när deras 

första barn föddes började Samuli använda droger igen och snart var han tillbaka på gatorna. Då 

hans livssituation var så ostabil och han använde droger lät kommunen honom inte träffa sina 

barn. Att kunna möta barnen blev en anledning för Samuli att sluta med drogerna och senare leta 

efter en lägenhet. Han tilläts inte att vara i kontakt med dem annat än genom telefon, och var 

besviken och ledsen över att missa delar av deras uppväxt. Enligt Samuli varken ville eller kunde 

han träffa barnen när han använde droger eftersom han inte ville vara en likadan pappa som hans 

egen pappa hade varit. Eftersom han inte fick träffa sina barn motiverade detta honom att göra 

någonting åt sitt liv. Det som karaktäriserar detta möte är således att det aldrig skedde.  

 

5.1.2. Mötet och emotioner 

Den första känslomässiga aspekten är att det är negativa känslor som motiverade respondenterna 

att söka efter hjälp. De var missnöjda och frustrerade över sin dåvarande livssituation, och 

beredda att arbeta för en förändring. Juha gick till dagscentrumet när han ansåg att hans 

livssituation var “hopplös” och tillräckligt illa för att behöva börja tacka ja till hjälp. Kalle 

beskriver att han inte “pallade mer” och “fick nog av drogvärlden” efter det misslyckade 

självmordsförsöket, varpå han postade ett rop efter hjälp på Facebook. Samuli motiverades till en 

förändring av negativa emotioner gentemot sin far. Han inte ville vara likadan som sin pappa som 
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hade betett sig våldsamt mot honom och för att få träffa sina egna barn krävdes att han blev 

drogfri. 

 

Den andra känslomässiga aspekten är att det uppstod positiva emotioner i mötet eller som en följd 

av mötet. Under intervjuerna ger respondenterna uttryck för en positiv känslorelation till 

motparten, och i annat fall att en givande relation utvecklades i ett senare skede. Juha beskriver 

läkaren han mötte som en fin människa och beskriver deras möte på följande sätt: “Det var en av 

de första gångerna på flera år, åratals, när jag blev accepterad så som jag är.”  En dag efter mötet 

som Kalles vän tagit honom till beskrev han känslor av stolthet, till skillnad från gårdagen då det 

var ett nödvändigt ont att gå till gruppen. Efter att de hade kommit till en ny grupp och lyckats 

genomföra en förändring fanns det flera positiva emotioner. Juha kände sig accepterad, Kalle 

upplevde stolthet och glädje, och Samuli var nöjd när han äntligen fick träffa barnen. 

 

Betydelsefulla möten för respondenterna var inte bara enskilda möten, utan snarare första mötet i 

en mötesserie, som uppföljdes av ett engagemang och en relation. Engagemanget var kopplat till 

ansvarsfullhet på så sätt att respondenterna blev lovade någonting bättre om de var beredda att 

arbeta för en förändring. “Jag lovar... om någon tar mig dit” var ett löfte från respondenten om att 

denne skulle engagera sig i en stödgrupp. “Man får inte träffa barnen om man har ett 

drogproblem” var ett förbud som hindrade Samuli att träffa sin familj, medan “vad ska vi göra?” 

signalerade att läkaren stod på Juhas sida i att göra honom till en frisk och drogfri person.  

 

5.1.3. Relationen till omgivningen efter mötet 

Respondenternas tidigare liv präglas av en icke respekterande attityd gentemot samhällets regler 

och andra människor. De begick olika brott, och prioriterade sig själva och sitt drogberoende 

högre än något annat. Samuli insåg att han inte kunde fortsätta sitt gamla beteende om han skulle 

kunna ha den relationen till omgivningen, i detta fall sina barn, som han ville: “Jag började 

använda droger igen och sen bestämde jag mig, jag var tvungen, jag kunde inte visa mig själv 

framför barnen som påverkad...” Idag ser sig respondenterna som samhällsmedlemmar, samtidigt 

som de fortfarande identifierar sig starkt med det förflutna. Den förändrade relationen till 

omgivningen syns tydligast i ett nyfunnet ansvarstagande och accepterandet av samhällets regler. 

Samtliga har gått från att enbart ta hänsyn till sig själva och det egna missbruket till att ta ansvar 

över och ta hänsyn till andra i sin omgivning, genom att stödja dagens narkomaner att lämna sitt 
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missbruk. Detta arbete sker i de grupper som de själva genomgått behandling eller 

drogavvänjning i. Nedan följer en beskrivning av respondenternas relation till omgivningen 

separat.  

 

Juha beskriver hur han hade en fas när han ville “leva ute och vara en skrämmande narkoman”, 

men att han i dagsläget är engagerad i både ideellt och avlönat arbete med dagens narkomaner, 

och ser detta som “en vedergällning” till samhället. Kalle beskriver under intervjun att han alltid 

varit ett ”störande fall” och om flera olika brott som han har begått. Idag arbetar han för socialen, 

där han möter andra narkomaner, som ”vanliga människor vore rädda för”. Samuli, som har suttit 

i fängelse ungefär tio år av sitt liv, har idag ett arbete och stödjer andra att lämna sitt beroende. 

Enligt honom kan man inte vara “normal” så länge man har ett narkotikaberoende, vilket är en 

uppfattning han bildat sig sedan han började med ersättande mediciner för heroin.       

 

5.1.4 Tillhörighet efter mötet 

Gemensamt för respondenterna är att de efter mötena har börjat ta ansvar som “stödpersoner” i 

grupperna där de fick hjälp. De går regelbundet till den grupp där de själva fick hjälp, och några 

av dem är även med i nya kamratstödgrupper. Gruppdeltagandet fyller flera viktiga funktioner för 

dem då de både får använda sina egna erfarenheter av missbruk till något positivt genom att 

hjälpa andra, och dels upprätthålla sin egen avhållsamhet - eller avvänjning - från droger. 

Respondenterna har här gått från att tillhöra en grupp av narkomaner, till att tillhöra en grupp av 

människor som aktivt arbetar för att vara drogfria. Det är viktigt att poängtera att respondenternas 

interaktion med andra narkomaner eller ex-narkomaner efter mötena sker i en ny kontext, där de 

stöttar varandra i att vara drogfria. De gör detta inte som privatpersoner, utan utifrån sina 

yrkesroller eller som volontärer. Mötena sker inte på gatorna, utan oftast i hjälporganisationens 

lokaler. Dessa är alla tecken på att det har uppkommit en ny starkare tillhörighet: de har fasta 

grupper och tider utifrån vilka de agerar för. Respondenterna har medvetet slutat att interagera 

med vissa gamla kamrater som höll på med droger. Samuli ser det som mycket viktigt att stanna 

kvar i grupperna och har fallit tillbaka i missbruk de tillfällen då han slutat att delta i samlingarna.  

 

Det är även viktigt att notera det återkommande andliga perspektivet i respondenternas 

berättelser. Juha pratar om ödet då han inte hittar några logiska förklaringar varför det alltid har 

funnits goda människor i hans väg. Efter att Kalle hade överlevt sitt sista självmordsförsök trodde 
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han först att det var en människa som hade hjälpt honom, men insåg följande: “Det måste nog 

finnas nån högre makt i det här. En större makt håller mig i liv”. Efter att ha berättat om olika 

olyckor han överlevt spekulerar Samuli i att han har en skyddsängel: “ Olyckor där man har haft 

någon skyddande ängel hela tiden har skett i mitt liv otroligt mycket.” Respondenterna förklarar 

alltså vissa livsviktiga händelser de varit med om med en andlig eller spirituell övertygelse. 

 

5.2. Före detta hemlösa migranter 

Raul, Nick och Ben har upplevt akut hemlöshet sedan de invandrade till Sverige men har nu ett 

boende och en mer stabil situation. Raul kommer från Sydamerika och Nick och Ben från ett 

annat land i Europa. Raul kom till Sverige som sjuåring tillsammans med sin familj och hans 

hemlöshet är kopplad till drogmissbruk. Ben och Nick kom till Sverige i vuxen ålder tillsammans 

med sina familjer som EU-migranter och har försörjt sig här som tiggare och gatumusikanter. De 

två senare var även hemlösa i sina hemländer.  

 

5.2.1. Vad som gjorde mötet speciellt                                                      

De svenska respondenternas möten skedde liksom finnarnas när de befann sig i en utsatt situation. 

I mötena fick de hjälp rent praktiskt och blev motiverade att ta ett eget ansvar. Detta kunde se ut 

på olika sätt, men gemensamt var att deras motpart gav den hemlöse någonting, och förväntade 

sig att han skulle ta ansvar på olika sätt. Med hjälp av de materiella ting som respondenterna fick 

eller blev erbjudna av sin motpart kunde de lättare integreras i samhället och genomföra den 

livsförändring som de ville. För Raul handlade det om att få ersättningsmedicin för droger av en 

vän, för Ben handlade det om en husvagn som han och hans familj kunde bo i, och för Nick var 

det ett dragspel som han fick låna för att kunna försörja sig som gatumusikant. Dessa saker var 

således en betydelsefull del av mötena för respondenterna. För att vidare beskriva vad som gjorde 

mötet speciellt samt aspekterna av ansvar som motparten förväntade sig från respondenten 

beskriver vi nedan delar av mötena separat.  

 

För Raul var det insikten om att hans dotter inte respekterade honom som fick honom att vilja 

ändra sig till att bli en bättre förälder och ta ansvar för sin dotter. Den då tolvåriga dotterns 

mamma ringde Raul och undrade om han visste var dottern var och om inte han kunde försöka få 

henne att komma tillbaka hem till mamman, varpå Raul slutligen fick tag på dottern via telefon 

och bad henne komma hem till sin mamma eftersom hon var orolig. Dotterns explicita uttalande 
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påverkade honom att fatta beslutet att lämna sitt missbruk och hemlösheten. Dottern svarade: 

“Varför ska jag lyssna på dig nu när du aldrig har funnits där tidigare?” Detta blev en vändpunkt 

för Raul, som omedelbart efter samtalet med dottern kontaktade en vän på ett 

behandlingsprogram. Han lovade vännen att han skulle sluta med droger och börja på 

behandlingsprogrammet, samt bad denne om ersättningsmedicin, vilket han fick. Han började på 

samma behandlingsprogram som vännen dagen därpå och lyckades efter två veckor skaffa ett 

tillfälligt boende genom socialen.  

 

Ben levde utomhus tillsammans med sin fru och ettåriga dotter när han först hade kommit till  

Sverige. Han beskriver hur det svåraste för honom var att utsätta sin familj för att bo utomhus –  

han klarade sig. Mötet som han berättade om under intervjun skedde i en kyrka då han satt och  

var ledsen över sin - och familjens situation. En pastor kom fram och frågade om han kunde vara  

till någon hjälp. Efter en kort och känslig diskussion sa pastorn att han skulle hjälpa Ben med 

boende. Pastorn ägde ett campingområde där hemlösa kunde bo om de betalade för elen. Några 

dagar därpå flyttade familjen till campingen.  

 

Nick fick liksom Ben sitt första hem i Sverige efter ett möte med pastorn. Han bodde för tillfället  

hos fruns familj i hemlandet, när hans vän gav honom ett dragspel och uppmuntrade honom  

att flytta till Sverige och bli gatumusikant (Vännen bodde redan i Sverige men var på besök i 

hemlandet). Han blev förvånad över förslaget och tvekade på sin egen förmåga att försörja sig i 

Sverige med hjälp av musicerandet, men höll med om att det nog skulle leda till att familjen  

fick en bättre situation och blev lyckligare. Nick beslutade att han och hans familj hade mer  

att vinna på att åka till Sverige än att stanna i hemlandet. Nick kom ensam till Sverige, 

träffade pastorn på campingen och blev erbjuden att bo i en husvagn. Pastorn sa ”det är 

inga problem för er att bo i husvagnen, det enda ni behöver göra är att betala för elen”. Efter 

några månader beslutade Ben att det skulle vara tryggt för hans familj att bo i Sverige så han  

hämtade dem ifrån sitt hemland och de flyttade in med honom i husvagnen. 

 

5.2.2 Mötet och emotioner 

Alla möten som respondenterna beskriver var belagda med starka emotioner och det kan 

beskrivas som ett skifte från negativa till positiva emotioner. Raul beskriver sin då tolvåriga 

dotters ord som “en smäll i ansiktet”. Han hade använt droger sedan han var femton år och bott på 
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gatorna i över tjugo år, och enligt honom var det dessa ord som fick honom att söka hjälp och 

sluta med sitt gamla beteende. Nicks gråt i kyrkan byttes snabbt till häpnad över pastorns 

erbjudande. Därefter övergick känslan i glädje, efter att han förstått att pastorn ägde ett 

campingområde där Nick kunde bo. “Wow.. it’s not true. Jag säger no. Du skojar. Nej”. Pastorn 

försäkrade Nick om att han kunde hjälpa honom, varpå Nick beskriver känslan som “jätteglad”. 

När Bens kompis föreslog att han skulle flytta till Sverige, reagerade han negativt och med 

misstro gentemot sig själv. “Jag kan inte spela på gatan, jag kan inte musik, jag är inte bra” men 

kompisens menade att “det kommer”.  Ben skämdes första gången han spelade, men han vande 

sig och började trivas med spelandet mer allt eftersom han kände sig mer bekväm med det. 

     

5.2.3. Relationen till omgivningen efter mötet 

Respondenternas relation till omgivningen såg väldigt olika ut före mötet, och så även deras 

situation. Det som var gemensamt före mötena var att de hade en ostabil livssituation, ett mycket 

begränsat socialt liv och en bristfällig ekonomisk situation. Utan arbeten, boenden och inkomst 

fanns få fasta punkter i tillvaron. Med deras nyfunna boenden och sociala situationer genomgick 

respondenterna sedan en personlig social förändring där de började interagera med andra än de 

som befinner sig i samma situation. Respondenterna fick mer rutiner och gemenskap med 

kollegor eller stödgrupp. Med hjälp av en ekonomisk trygghet har livssituationen blivit mer 

förutsägbar och trygg. Nedan följer hur respektives relation till omgivningen förändrats. 

 

Efter att Raul hade pratat med dottern, fått medicin från sin kompis, börjat i stödgruppen och 

skaffat stödboende började hans liv bli mer stabilt och han slutade begå brott. Idag, fyra år senare, 

deltar han fortfarande dagligen i samma stödgrupp och bor i lägenheten han fick när vården 

började. Han spenderar kvällarna och sin fritid mest med familjen, dottern och en kompis.  

 

Mötet med pastorn resulterade i flytt till kommunens lägenheter för både Bens och Nicks familjer. 

Förutsättningen för att familjerna skulle få bo i dessa lägenheter och få bidrag var att de skulle 

studera svenska, vilket de började med. De nya språkkunskaperna har hjälpt dem och deras 

familjer mycket och underlättat för dem att kommunicera med andra. Nicks familj har en 

lägenhet, han studerar svenska i en skola och säljer Faktum medan hans fru arbetar på ett 

dagscentrum. Med hjälp av sina nya språkkunskaper blev även Ben anställd av samma 

organisation som Nicks fru. Han behöver inte längre försörja sig och sin familj genom att spela 
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dragspel, utan arbetar både som informatör för andra nyanlända som försörjer sig på gatorna, och 

som anställd i dagscentrumet. 

5.2.4. Tillhörighet efter mötet 

Mötena har öppnat nya relationer för respondenterna och deras sociala liv har blivit betydligt 

rikare. Anmärkningsvärt är också att deras sociala position i samhället förändrats sedan de fått ett 

boende och inkomst. Samtliga respondenter har haft vår nyckelperson Ursula som kontaktperson, 

och de har även idag regelbunden kontakt eftersom hon är handläggare för Nicks och Bens arbete. 

Respondenterna har även haft en annan kontaktperson, Elsa. De har en god relation till båda 

kontaktpersonerna och känner sig trygga med dem. Trots att Elsa nu har andra arbetsuppgifter 

finns hon tillgänglig som någon att prata med, eller få praktiskt hjälp med exempelvis räkningar. 

Nedan följer en beskrivning av respektive respondentens tillhörighet efter mötena.  

 

Raul ångrar sitt gamla beteende då han begick brott och spenderar inte längre tid med sina gamla 

vänner som använder droger. Istället spenderar han dagligen tid med stödgruppen som hjälpte 

honom att lämna drogerna. På kvällarna är han med familjen, till vilka han fick en bättre relation 

när dottern föddes. Nick har arbetat svart, och “rymde” tillsammans med sin familj från socialen 

av rädsla för att de skulle ta hans barn. Idag bor han i socialförvaltningens lägenhet och följer 

deras regler medan hans fru betalar skatt (försäljare av Faktum behöver inte skatta för sin lön). 

Ben blev tidigare avhyst av polisen för att hans musik störde omgivningen, och idag arbetar han 

bland tiggare och informerar dem om deras möjligheter och rättigheter. I och med 

respondenternas nya ekonomiska möjligheter har de kunnat skaffa “hela och rena” kläder. Med en 

fast inkomst har nya element av tillhörighet uppstått där de har kunnat göra saker de inte kunde 

göra tidigare. 

 

5.3. Före detta hemlösa gatubarn från Kongo                                                

Jaque, Mazuve, Franc och Joel levde som hemlösa gatubarn i olika städer i Kongo när de var 

mellan tio och arton år gamla. Några av dem var föräldralösa, men inte heller de med föräldrar i 

livet hade någon kontakt med dem. De har kämpat mot svält och fattigdom under sin tid som 

hemlösa, men har i dag boende, arbete och en stabil situation. Alla respondenter känner varandra. 

Viktigt att notera är att pastorn som Jaque och Mazuve talar om är Joel.  
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5.3.1. Vad som gjorde mötet speciellt 

Mötena karaktäriseras av situationer då motparten ville hjälpa respondenterna under en period då 

respondenterna hade en svår livssituation. Hur det gick till ser lite olika ut, men i de flesta fall tog 

motparten initiativet, och i vissa fall tycks motivet för hjälpen vara oklar. I samtliga berättelser är 

religiös övertygelse inblandad på något sätt. Nedan beskrivs respektive respondents möten.  

 

Jaque började dejta sin icke hemlösa nuvarande fru Sara medan han själv fortfarande bodde på 

gatorna. Hon uppmuntrade honom flera gånger att träffa hennes pastor och till sist gick de till 

honom tillsammans. Jaque beskriver mötet: 

     Jag sade till Sara att ‘Jag har stulit saker… en sådan man är din blivande man.’ Sen Papa [andlig 

ledare, dvs. Joel] bad för mig och det var dagen när jag blev befriad. Jag erkände allt som jag hade 

gjort: stjälandet, droger, och efter det accepterade jag Kristus som min frälsare. Jag tog emot honom 

och ALLT förändrades i Kristus.   
Efter detta möte hände flera positiva saker; Jaque fick en plats att bo på och nya kläder från 

pastorn samt började delta i församlingens aktiviteter. Idag är han pastorns assistent och vän. 

Enligt Jaque hade både frun och pastorn en avgörande roll för att han kunde lämna livet på 

gatorna, vilket gör mötena med dessa två betydelsefulla. 

 

Franc sov i en säck på jordgolvet i en kyrka i flera år. Han brukade be för folk och de gav honom 

mat som tack för hans förböner. En dag kom en kvinna för att få förbön för sin problematiska 

mage. ”När jag bad föll kvinnan till marken och tog emot ett totalt helande. Den där stunden blev 

en avgörande stund för mig. Varje dag gick jag hem till henne, hon lagar mat och vi äter 

tillsammans”. Efter detta fick Franc sova hos en pastor (inte Joel). En kväll berättade den helade 

kvinnan att hon hade “hittat ett hus” för Franc där han kunde bo. Han flyttade då till detta hus 

tillsammans med sju vänner och han fortsatte att be för folk i sitt nya hem. Gruppen av människor 

som samlades hemma hos honom växte senare till en församling.  

 

Mazuve hade levt som hemlös i flera år när en kvinna såg honom på en gata och sade: ”Du är en 

fin och stilig pojke, men man måste studera” Hon betalade för hans skolgång. En dag kom 

pastorn Joel till honom, som sade: “Du har något från Gud. Han kallar på dig. Kom med mig”. De 

gick till en kyrka tillsammans och Mazuve fick nya kläder av pastorn. Strax därefter flyttade de 
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hem till en kompis, och pastorn såg till att han fick mat och att Mazuve hade ”allt han behövde”. 

Senare hyrde pastorn en lägenhet till honom där han fortfarande bor med sin familj.   

 

Efter att ha bott flera år utomhus tillsammans med andra kristna, lärde Joel känna en äldre kvinna, 

som hade sett när han predikade evangeliet. Hon sa till honom att hon skulle visa Guds nåd för 

honom, och detta gjorde hon genom att hjälpa Joel med betalningen för en prästutbildning. Joel 

var fortfarande hemlös, men beskriver hur allting förändrades en dag, när det kom en annan äldre 

kvinna till honom, som sade: “Du ska hitta ett hem och efter du har hittat det, du ska känna dig 

lugn”. Kvinnan betalade Joels garanti så att han kunde flytta in till en lägenhet. Det blev hans 

första hem på sex år och han betalade själv hyran. 

 

5.3.2. Mötet och emotioner 

Då flera av mötena skedde så plötsligt och oväntat väckte de vanligen en viss förvåning hos 

respondenterna. Den andra framträdande emotionen var glädje, eftersom det visade sig att 

motparten på något sätt ville hjälpa respondenten. Eftersom Jaques flickvän brydde sig om honom 

ville hon att Jaque skulle träffa pastorn så att han kunde hjälpa honom. Efter mötet med pastorn 

skedde en radikal förändring i Jaques liv. Jaque var glad över att ha slutat stjäla och över att ha 

funnit en gemenskap i församlingen. I Francs situation ställde “den helade kvinnan” en fråga med 

en omtanke: “Varför är du en så ung kille utan någon far?” Hon var intresserad av hans 

livssituation och började efter detta erbjuda mat till honom regelbundet, vilket Franc givetvis var 

tacksam för. Mazuve beskriver sina upplevelser av mötet genom att skrika av glädje:“ Jag 

konverterade igen. Joel gav mig kläder, KLÄDER!” (han hade tidigare konverterat från en 

katolsk till en protestantisk kyrka). Mazuve betonar hur jobbigt det hade varit att använda samma 

byxor i flera år, men nu glädjes han på grund av förändringen. Den äldre kvinnan som hjälpte Joel 

var så villig att hjälpa honom, att hon sålde sina egna smycken, för att visa ”Guds nåd”. Detta 

oväntade positiva bemötande förvånade och gladde Joel. 

  

5.3.3. Relationen till omgivningen efter mötet 

Efter mötena har respondenterna fått en gemenskap i den församling de är med i. Respondenterna 

använder sitt förflutna som en resurs att möta dagens drabbade grupper. Jaque och Joel låter 

föräldralösa barn bo hemma hos sig. Jaque, Mazuve som Joel arbetar alla i en församling, där 60 

procent av medlemmarna idag är eller har föräldralösa barn. Franc låter föräldralösa barn sova på 
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församlingens golv. Istället för att kunna försörja sig själva, har också respondenterna från Kongo 

börjat ta mer ansvar av andra människor och börjat hjälpa dem som går igenom det som de har 

själva upplevt. Joels beskrivning av bemötandet av tio gatuprostituerade sammanfattar detta: 

“Även om jag inte har varit blandad i prostitution känner jag de problem som finns i deras huvud. 

När jag vänder mig till dem, så är jag som dem.” Joel hade köpt droger till dessa kvinnor fyra 

gånger och femte gången frågade han i fall de hade blivit lyckligare. De hade inte gjort det så Joel 

började undervisa dem om Gud och de lämnade prostitutionen och sitt gamla liv på gatorna. 

 

Jaque och Mazuve är båda fortfarande nära vänner med Joel och assisterande ledare i hans 

församling. I deras fall ledde mötet också till ett medlemskap i den nya gruppen, församlingen. I 

Francs fall etablerades en fast, daglig relation med kvinnan som hjälpte honom. Även om 

relationen endast handlade om att äta tillsammans är det viktigt att notera hur han senare 

förstärkte sina existerande kompisrelationer, med stöd från kvinnan. Franc och hans vänner hade 

bönesamlingar varje kväll i sitt nya boende och gruppen växte senare till en kyrka där han själv 

arbetade. Joel hade inte haft råd att gå till en vanlig skola, men han fick sin första studieplats på 

grund av den äldre kvinnan. Mötet med kvinnan som betalade hans garanti hade en tydligare 

påverkan för framtidens relationer: “Hon skulle betala min garanti och jag hittade en lägenhet när 

jag var arton år gammal. Jag betalade hyran och tjänade människor” Med tjänande menade Joel 

att han bad för dem, undervisade dem om Bibeln och predikade. Mötet med kvinnan hjälpte inte 

bara Joel, utan också hans omgivning: hans hem blev ett ställe där han kunde ”tjäna” andra 

människor. Så mötet förstärkte det sociala livet genom att erbjuda en mötesplats.  

 

5.3.4. Tillhörighet efter mötet 

Alla fyra respondenter är fortfarande idag aktiva i religiösa sammanhang. I Joels och Mazuves 

fall är detta tydligt eftersom de tjänar i motparten från mötets församling. Båda berättar också om 

den personliga tron de har. Franc känner alla andra respondenter då de tillhör samma större 

kyrkliga samfund. Alla historier präglas av tydliga religiösa tankar. Jaque gav sig själv till 

Kristus, Joel bad för kvinnan som hjälpte honom, Mazuve blev tillsagd hur han hade någonting 

från Gud och kvinnan ville visa “Guds nåd” till Joel. Dessa är alla historier där en andlig och 

religiös övertygelse är anledning till mötet och relationella band mellan respondenterna och andra 

personer har blivit starkare efter mötet. En aspekt som de deltagande observationerna visade 

genom respondenternas nya situation är att alla fyra respondenter har betydligt högre samhällelig 
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status idag än de hade innan. Kongo är ett mycket fattigt och ojämlikt land och detta syns också 

på människors kläder. Som många protestantiska pastorer och de som tillhör medelklassen 

använder respondenterna nästan dagligen kostym. Det är en väldigt tydlig skillnad, för att 

gatubarnen är samhällets lägre kast, medan män som går i en kostym brukar vara de som håller 

makten. Berättelserna visar också hur respondenternas sociala liv har blivit betydligt mer 

strukturerat och givande än under deras hemlöshet. Livsberättelserna beskriver mest en eller två 

fasta sociala grupper, som respondenterna brukade tillbringa sin tid med, men de sociala banden i 

dessa grupper var inte så starka. De hade ingen fast, regelbunden och fysisk 

församlingsgemenskap, men de fick sådana efter mötet. 

 

5.4. Sammanfattning    

De män som vi har intervjuat beskriver möten som har inträffat vid en tidpunkt då de var 

missnöjda med sin livssituation och öppna för att göra en förändring i sina liv. Motparten 

uttryckte en önskan om något männen skulle genomföra eller förändra, och erbjöd något i form av 

resurser de hade. Detta var ofta materiella saker, men var i flera fall också tid eller acceptans. 

Mötena koncentrerade sig inte på anledningar som ledde till hemlöshet, utan på de aktuella behov 

som respondenterna hade. I mötena uppstod varierande emotioner, bland annat negativa 

emotioner som frustration, vilket i vissa fick respondenterna att vilja förändras för någon annans 

skull, och i vissa fall för sin egen. Efter mötena blev positiva emotioner mera framträdande allt 

eftersom respondenterna fick en mer stabil situation. Gemensamt för de flesta av respondenterna 

var att männen efter möten gjorde ansträngningar för att söka efter hjälp och aktivt arbeta för att 

få en bättre livssituation, genom att anpassa sig till den hjälpande gruppens normer. Vi kan se att 

mötena var betydelsefulla då det uppstod ett socialt band efter dessa, antingen med motparten 

eller med andra människor som fanns i de sammanhang som respondenten hamnade i efter 

mötena. På detta följde involvering i nya, större sammanhang av sociala relationer. Efter mötena 

fick männen en mer rutinerad tillvaro, med någon form av hem och ofta med regelbundna träffar 

med NA eller kontaktpersoner. En förändring i relation till omgivningen efter möten är ett ökat 

ansvarstagande. Åtta av tio respondenter har börjat ta ansvar för de som är i samma situation som 

de själva var tidigare och de två som inte gör det har mer ansvar i familjen än tidigare. Detta visar 

en tydlig skillnad mellan hemlöshetens jag-centrerade och splittrade tillhörighet och dagens mer 

rutinstyrda och gemenskapsorienterade tillhörighet. Grupperna som männen nu deltar i drivs inte 

av överlevnad eller individuella drogberoenden, utan av det gemensamma bästa. Sammantaget 
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kan därför konstateras att respondenterna med utgångspunkt i en bristfällig livssituation genom 

betydelsefulla möten knöt signifikanta sociala band till en annan människa, och att detta bidrog 

till delaktighet i flera sammanhang. Detta underlättade i sin tur för dem att bli sedd som 

”medlem” i samhället på de grunder som anses normativa för en samhällsmedlem. Dessa resultat 

anser vi vara de viktigaste, och de ska bilda kärnan i den socialpsykologiska analys som följer.  

    

6. Socialpsykologisk analys och tolkning 

I detta avsnitt analyseras de teman som urskiljs ur vårt empiriska material utefter valda teorier. I  

den första sektionen analyseras de sociala mötena med hjälp av Sterns teori, medan den andra  

sektionen analyserar respondenternas känslor och engagemang med hjälp av Scheffs teori om  

skam och stolthet. Det tredje temat avser den sociala förändringen, och belyses av Collins  

interaktionsritualsteori. Det fjärde temat analyseras med hjälp av Mays teori om tillhörighet och  

avslutningsvis följer en sammanfattning.  

 

6.1. Mötet och spegling av det framtida jaget 

Vi ämnar att i detta delkapitel att analysera de intersubjektiva möten som respondenterna hade,  

och att de under dessa gavs möjlighet att genomföra en omdefiniering av självet (Stern 2005:111).  

Mötenas budskap var starkt kopplat till en upplevelse av en överraskning eller någonting som  

respondenterna inte hade förväntat sig. Mötena var laddade med överhängande eventuella  

konsekvenser och om respondenterna inte hade ett behov att agera innan möten, så började de  

agera efteråt. Överraskningselementet, eventuella konsekvenser och behovet att agera är det 

nuvarande ögonblickets egenskaper (Stern 2005). Läkarens uppmuntrande ord, det tredje  

misslyckade självmordsförsöket, syndernas bekännelse, främlingarnas positiva nyheter om deras  

hjälp, dotterns konfrontativa ord, pastorns löfte att hjälpa och kompisens inbjudan att flytta till  

Sverige är alla avgörande stunder. I dessa situationer blev respondenterna förvånade och kände  

sig uppmuntrade att agera på ett nytt sätt. Det intersubjektiva mötet föddes i en situation när båda  

mötesparterna hade en gemensam vilja att hjälpa respondenten och när den andre parten 

reagerade positivt till initiativet som det första parten hade gjort. När mötesparterna var medvetna  

om det som den andre upplevde, förstod de varandra och kunde upplösa behovet som  

nuögonblicket hade orsakat. Även om mötesparterna inte alltid kände varandra sedan tidigare kan  

mötena uppfattas som intima eftersom budskapet berörde väldigt fundamentala aspekter av  

respondenternas liv; områden där de var svaga. 
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Påståendet kan prövas med tre intersubjektiva motiv (Stern 2005) och genom att granska om dem  

uppfylls. Det första motivet, att man förstår var den andre befinner sig i intersubjektiva  

processen, är tydligt. Läkaren sade till Juha att han skulle finnas där för honom, kompisen  

svarade snabbt på Kalles nödrop. En snabb reaktion på webb, önskan att kunna träffas istället av  

att prata i en mobil eller en ärlig bekännelse av vem man är, är alla exemplar av situationer när 

man visar till motparten att relationen är signifikant och att den andre betyder någonting. När  

motparten till respondenterna i Kongo förde Gud på tal visade de att respondenten inte var ensam  

i detta, utan att både motparten och Gud fanns där för honom. För att Rauls dotter inte förstod  

varför hon borde lyda hans tillrättavisning, Raul sökte sig till vården. Nicks och Bens mötesparter  

försäkrade dem att det som de hade sagt var sant. Båda tvekade först, men de började tro först då  

motparten hade övertygat dem och förstått deras tvekan. Alla dessa upplevelser kan också tydligt 

ses leda till en delad upplevelse, en upplevelse att man blir förstådd. Läkaren förstod Juha, när 

han sade att livet som gatunarkoman och regelbunden medicinering är en omöjlig kombination.  

Kalles och Rauls kompisar visste vad respondenterna upplevde, för att de hade själva precis 

lämnat drogerna. Pastorn (Joel), hade själv levt på gatorna och han bemötte Jaque och Mazuve 

utifrån sin egen historia: han visste det som dessa män kände för han hade själv varit där. Dessa  

typer av liknande livserfarenheter, kan både medvetet och omedvetet underlätta för hemlösa att  

identifiera sig med motparten och lita på denne (Hudson m fl 2008: 1288). I Samulis fall var  

skillnaden mellan hans och barnens livssituation för stor. Både han och myndigheterna förstod att  

det vore bäst för barnen att inte träffa honom. Respondenterna definierade först sig själva som  

värdiga i mötessituationen, och därefter började de omdefiniera sig själva. 

 

För att tydliggöra det tredje intersubjektiva motivet: självets definiering och omdefiniering, måste  

möten och mötets budskap förstås i en kontext för att komma till sin rätt. Alla respondenterna  

hade levt utomhus, haft ett kriminellt liv, använt narkotika och ibland burit samma kläder i flera  

år. Dessa är saker som motparterna visste, såg och i vissa fall kunde känna på männens lukt. Vi  

kan anta att mötesparterna hade sett hemlösa flera gånger, för att de var släktingar till en hemlös, 

själva hade varit hemlösa, var specialiserade på att hjälpa personer med stora behov, eller för att  

mötet skedde i en stad där det fanns många hemlösa personer. Detta är faktorer som enligt oss kan 

ha påverkat motpartens attityder på ett positivt sätt. Tidigare forskning visar att människan  

tenderar att undvika interaktion med hemlösa människor, men ju mer man ser dem i sin  
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omgivning, desto mer positiva tenderar attityderna bli (Farrel 2005: 1045). När respondenterna  

blev bemötta, var det inte deras misstag, utseende eller historia som var i fokus, utan de själva och  

deras framtid. Samuli var inte tillåten att träffa barnen på grund av hans livssituation, inte på  

grund av hans personlighet. Detta i likhet med andra möten handlade om det positiva i  

respondenterna och/eller det negativa i hans beteende. Motiv att definiera och omdefiniera oss  

själva handlar om en process, där man ser sig själv utifrån den andres perspektiv och vi anser att  

respondenterna såg någon, som inte var misslyckad, utan någon som hade hopp. Detta kan vi se  

genom sättet de blev tilltalade på, hur de behandlades och genom de konsekvenser som mötena  

hade.  

   

Många respondenter hade inte haft några nära relationer utöver de som de hade med människor  

som levde i en liknande livssituation. Problematiken med dessa typer av nära relationer, anser vi  

är, att de mest intima relationerna förmodligen speglade den dåliga situationen som  

respondenterna upplevde. Men möten med icke hemlösa var tillfällen då respondenterna fick  

spegla sig själv utifrån ett nytt perspektiv. Enligt Stern är själva processen i ett djupt bemötande  

viktigare än bemötandets innehåll, det var möten tillsammans med relationen med  

mötesparten som har satt igång en process av omdefiniering (Stern 2005: 163). 

 

6.2.  Skam ersätts med ansvar 

Skammen hade haft en viktig roll i respondenternas liv under hemlöshet, men de upplevde inte  

skam under möten, utan snarare hänsyn och omtanke (Scheff 1994). Detta är i linje med  

den tidigare forskningen, som visar att hemlösa ofta känner skam och har behov att bli  

bemötta med respekt och förståelse (Fields 2011: 261; Hudson m fl 2008: 1288). Vi tolkar det  

positiva visandet av hänsyn och empati som an emotionell samklang och  

mötesparternas gemensamma intresse till en förändring i respondenternas liv som en 

mental samklang. Det kan tolkas som att respondenterna som blev positivt bemötta slapp att  

känna skam och kunde uppleva ett tryggt social band med motparten (Scheff 1994), vilket hjälpte  

dem både att lita på motparten och etablera en relation med denne. Detta gjordes genom att  

motparten visade hänsyn till livsområden där respondenterna hade tydliga samhälleliga brister,  

varpå respondenterna upplevde tacksamhet och en ömsesidig stolthet i relation till  

motparten. Detta visar på att hänsynsemotionssystemet signalerade till respondenterna inte  

behövde känna skam, och de blev istället “belönade” med att känna stolthet. Trasiga kläder,  
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ingen plats att bo eller ett narkotikaberoende var alla tydliga normbrott och anledningar till att  

känna skam. Motparterna såg normbrottet men istället för att skylla på respondenterna eller  

konfrontera dem, hjälpte de respondenterna genom att visa empati. Den här acceptansen och  

engagemang var ett tecken på ett tryggt emotionellt och socialt band.  

 

Möten som inte skedde eller som inte väckte positiva känslor hos respondenterna, var starkt  

skamrelaterade. Vi tolkar Rauls och Samulis exemplar som att skamkänslorna visade dem att 

deras sociala band med sina barn var svaga och hotade av dem själva (Lewis 1976 enl. Scheff 

1994: 75). Men eftersom bevarandet av sociala band är ett grundläggande mänskliga behov blev  

viljan att träffa barnen till sist starkare än skamkänslan, vilket motiverade dem att lämna drogerna  

och livet på gatorna. Det var inte bara socialens beslut att Samuli inte skulle träffa sina barn: han  

ville inte träffa barnen när han var påverkad och bodde utomhus. Rauls möte med sin dotter har  

liknande inslag då hans auktoritet blev ifrågasatt. Han tog själv sin auktoritet för given och  

började tillrättavisa dottern, men insåg att han hade tappat bort hennes respekt, vilket kändes som  

“en smäll i ansiktet”. Vi tolkar detta som att Raul kände sig förnedrad och ville etablera relationen  

till dottern för att stärka det sociala bandet och upprätta sin egen position i hennes ögon. Samulis  

position var ännu sämre, då han skulle upprätta sin egen position som en far också offentligt;  

för socialmyndigheterna.  

 

I Samulis och Rauls fall skedde mötena med personer som hade en bättre position i samhället 

eller hade en auktoritär roll till respondenterna. På detta sätt kan tänkas att respondenterna kände 

underlägsenhet och skam på grund av ojämlik status.  En vårdande läkare har en auktoritet, en 

kompis som redan har lyckats att avsluta med drogerna och en pastor är exempel på personer som 

har en samhällelig status och roll som respondenterna inte hade. Kvinnor som hade så mycket 

pengar att de hade råd att betala flera års studier eller betala en främlings garanti hade en 

ekonomisk makt. Bens vän kom till honom från Sverige och var inte längre hemlös som Ben var. 

Vi anser att begreppet socioemotionell maktposition, som vi introducerar här, kan bidra till att 

förstå den ojämlika statusen i respondenternas relation till sina mötesparter som hade kunnat 

utnyttja sin roll på något sätt, men de använde sina sociala och materiella resurser för att förbättra 

respondenternas position genom att betona det goda i respondenten. Detta gjordes i en situation 

där motparterna frivilligt hjälpte respondenten och således hade makt att både välja och hjälpa. 

Maktutövandet synes också som en respekterad förväntan att respondenterna hade tagit ansvar 
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över sig själva. De fick ingenting helt gratis, utan de fick engagera sig och försöka sluta med 

droger för att få medicin eller för att kunna träffa sina barn, betala husets hyra, erkänna sina 

synder eller sluta med stjälandet. Mazuve fick hjälp från en främmande kvinna efter han hade bett 

för henne och helat kvinnan. Vi ser ansvaret och ansvarskänslan i alla respondenternas fall som 

ett sätt att inte behöva känna skam utan stolthet. Det var också någonting som hjälpte dem att 

fokusera mer på styrkor och möjligheter istället för på sina brister. Väsentligt var också att 

motparterna tog respondenternas sak som deras sak: de tog ansvar över hur den andres situation 

kunde förbättras och flera av respondenterna sade att de hade inte klarat att genomföra 

förändringen utan motpartens hjälp. Ansvarskänslan var också en del av ett större ansvarstagande: 

respondenterna fick arbeta hårt och aktivt för att komma dit de är idag. Tidigare forskning stödjer 

detta, då även tidigare intervjuade före detta hemlösas livsförändring endast kunde ske genom att 

de själva arbetade hårt för förändringen (Heuchemer och Josephsson 2006: 164).  

 

Motparternas och respondenternas respons till den andres initiativ kan också ses som en plikt, ett 

försök att anpassa sig till sociala normer och undvika sociala bestraffningar och skam (Scheff 

1994, 71). Oavsett vilka motiv det fanns verkar det som att det delade ansvaret har gjort 

livsförändringen möjlig. De åtta av tio respondenter som hjälper dagens hemlösa tar inte bara 

ansvar över andra, utan är också mer nöjda med sina liv. Raul och Nick, som har mer ansvar över 

sin familj än de hade som hemlösa, men som inte regelbundet hjälper andra utifrån en viss 

position, var mer missnöjda med sina liv. Denna skillnad mellan åtta mer nöjda och två mer 

missnöjda personer kan bero på andra faktorer, men vi undrar ifall det kunde betyda att 

ansvarstagandet är en viktig del av integrering. Genom ansvarstagande kunde respondenterna, 

men också andra människor, se respondenterna med nya ögon. Ansvaret tycks här ha två konkreta 

uttryck: det sociala bandet och materiell hjälp. Det trygga sociala bandet gav en emotionell 

övertygelse och mötens materiella fördelar gav en kognitiv övertygelse till respondenterna att de 

inte behövde känna skam i framtiden. Dessa aspekter hjälpte respondenterna att få en bättre social 

position i de gamla och nya grupperna. Sammantaget kan således den visade hänsynen från 

motparten och det sociala band som utvecklades därifrån förstås som grunden till de minskade 

skamkänslorna, till förmån för den stolthet och ansvar som respondenten utvecklade.  

 

6.3. Den stegvisa förändringen genom ritualer      
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Den process som har skett mellan mötena och respondenternas förbättrade levnadssituation kan 

förklaras med hjälp av kedjor av lyckade interaktionsritualer (Collins 2005). Deras 

beteendeförändringar kan då förstås som att de genom att delta i lyckade IR fylls med 

engagemang att delta i fler liknande lyckade IR. De enskilda möten men även möteskedjor som 

respondenterna hade med olika personer tycks ha haft samma syfte; att respondenternas liv kunde 

förbättras, vilket kan förstås som det gemensamma objektet. Mötena följde ett visst rituellt 

mönster, där den ena parten närmade sig den andre för att hjälpa respondenten, varpå den andra 

parten gav en positiv respons till initiativet. Detta ledde senare till nya möten med samma eller 

andra personer. Kraven för en lyckad interaktionsritual uppfylldes i de flesta av mötena, med 

reservering för att det är svårt att utforska om mötesdeltagarna delade samma emotionella 

stämning (Collins 2005, 48f). Respondenternas beskrivning av mötet och deras känsla av att ha 

blivit förstådd och accepterad kan tyda på att motparten delar respondentens emotionella tillstånd 

genom sin empati. Ett exempel på delat emotionellt tillstånd kan vara att respondenternas 

individuella negativa känslor av skam, tvekan eller missförtroende blev bortträngda så att de 

gemensamma positiva känslor som entusiasm och säkerhet kunde bryta fram (Collins 2005). 

Gränserna mellan vilka som deltog eller ej verkar vara relativt tydliga, eftersom mötet oftast 

skedde med enbart två personer inblandade. Viktigt att notera är att Kalles Facebook-post inte 

uppfyller Collins krav om ansikte mot ansikte-interaktion. Sociala medier har utvecklats efter det 

att teorin publicerades, och eftersom “Facebook-interaktionen” i övriga aspekter kan beräknas 

som ett betydelsefullt möte väljer vi att bortse från avsaknaden av ansikte mot ansikte-interaktion.  

 

Den materiella hjälpen som respondenterna fick väljer vi att kalla för integreringsverktyg 

(författarnas eget begrepp), vilket symboliserar den blivande gruppen tydligt och hjälpte 

respondenterna att komma in i den. En studieplats, ersättande mediciner, ett dragspel, nya kläder 

eller ett boende är alla symboler med hjälp av vilka respondenterna lyckades att känna mening 

och solidaritet i sin nya grupp (Collins 2005: 116). Vi påstår att dessa ting hade mer än ett 

symboliskt värde för respondenterna, då de underlättade integreringen i olika grupper och senare i 

samhället. Vi menar, att integreringsverktyg har tre funktioner, som också urskiljer det från 

Collins symbol: det används innan individen har ett gruppmedlemskap, det förutsätter 

emotionella eller ekonomiska ansträngningar (användning) och det har långvariga konsekvenser. 
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Collins pratar om symbolerna utifrån gruppmedlemmarnas perspektiv och menar att det är viktigt 

att betona ritualer istället för automatiskt producerad social integration (Collins 2005: 52, 15). 

Detta orsakar att symbolernas inbjudande och integrerande roll avgränsas till ritualer med 

människor som redan ingår i en grupp. Våra data visar att symbolerna användes redan innan 

respondenterna var delaktiga i sina blivande grupper, så att de skulle kunna tillhöra dem i 

framtiden. Den här proaktiva användningen av materiella saker är den första skillnaden mellan 

Collins symbol och integreringsverktyg. Den andra är att en symbol får sin signifikans genom sin 

existens och användning medan ett verktyg får sitt värde genom att man anstränger sig eller 

uppoffrar någonting, alltså emotionella eller ekonomiska ansträngningar. Dragspelet hjälpte Ben 

att betala sin hyra och underlättade honom att integreras i samhället, men han skämdes över att 

spela. Juhas och Rauls ersättande mediciner skulle hjälpa dem att leva utan droger och vara med i 

stödgrupperna, men båda fick anstränga sig och förändra attityder för att få medicin. I 

respondenterna från Kongo och Nicks fall var det motparten som gjorde ekonomiska 

uppoffringar, så att respondenterna kunde må bättre och därmed integreras bättre i samhället. Den 

tredje skillnaden handlar om verktyganvändningens långvariga konsekvenser. Den materiella 

hjälpen spelade en avgörande roll för respondenternas livsförändring och de har också bidragit till 

att respondenterna idag har en högre social position i samhället. I vissa fall har den materiella 

hjälpen även förstärkt relationer som existerar än idag. Vi motiverar användningen av begreppet 

integreringsverktyg med att det saknas ett sådant socialpsykologiskt begrepp som genom 

verktygens tre egenskaper underlättar respondenternas integrering i nya grupper och i samhället. 

 

Boenden som alla respondenterna slutligen fick är också symboler, för de karaktäriserar 

samhällsmedlemmar och tas för givet av majoriteten av befolkningen. Kategorisering av en 

person som en hemlös visar på det fysiska boendets symboliska värde: om man inte har det 

kategoriserar omgivningen individen utifrån denna brist. Genom att få ett tillfälligt hem blev 

respondenterna en del av majoriteten. Då våra respondenter så tydligt hade tillhört en annan grupp 

innan, fick symbolerna en ännu större betydelse. 

 

Det rotlösa sociala livet har i alla respondenternas fall blivit mer ritualiserat, vilket kan förstås 

som en lyckad integrering (Collins 2004). De finska respondenterna och Raul deltar alla 

regelbundet i liknande eller samma stödgrupper som hjälpte dem och som är små och väldigt 

ritualorienterade. Respondenterna från Kongo spenderar en stor del av sina dagar i olika 
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församlingsaktiviteter, som alla möten hade en koppling till. Nick och Ben spenderar ofta sina 

dagar på dagscentrumet och kvällar och fritid med familjen. Vi kan också se att mötesparterna har 

upplevt EE då respondenterna har blivit förstärkta på olika sätt och den ena eller andra parten har 

tagit initiativ för att hjälpa respondenten (Collins: 2004: 48f). EE:n och upplevelsen av solidaritet 

kan eventuellt vara en förklaring till varför respondenterna har stannat med samma grupper så 

länge, och senare sökt sig till liknande grupper, där EE:n och konformitet är starka. Stöd-

grupperna, församlingarna, och mötescentrumet för representanter av en nationalitet har alla 

relativt tydliga moraliska regler som stödjer konformitet. Vi anser att alla nämnda grupperna har 

också en psykologisk dubbelfunktion: de hjälper respondenterna att känna tillhörighet och veta 

vilka de är idag och grupperna hjälper dem att minnas att de har förändrats från hur de var 

tidigare. Detta är i linje med den tidigare forskningen att före detta hemlösa behöver speciella 

sociala sammanhang där de kan identifiera sig med andra och definiera sitt värde genom gruppen 

(Fields 2011, 265).   

 

6.4. Den förbättrade sociala positionen  

Den sociala tillhörigheten som uppstått i förlängningen av mötena har i flera fall bevarats genom 

att respondenterna interagerar naturligt och vardagligt med samma grupper eller människor som 

de interagerade med under mötena, eller som mötet ledde dem till. Församlingarna, stödgrupperna 

och familjerna i Sverige är alla sociala strukturer, inom vilka respondenternas position har 

förändrats (May 2011). Den nya positionen handlar inte bara om ansvarstagandet utan också ett 

slags självständighet att kunna välja. Ett drogberoende, beroende av att få mat genom stjälandet 

eller ett beroende av att få förutsättningslös hjälp från andra är exempel på ett liv där 

respondenternas beslut har varit mest styrda av faktorer som de inte kunnat välja (May 2001: 84). 

Den nya positionen syns också som positiv makt att uppfostra barn, undervisa och hjälpa dagens 

behövande. De kan utöva denna makt genom att släppa in utomstående i sina liv. 

 

Den materiella tillhörigheten är starkt kopplad till de platser där respondenterna befinner sig i sin 

vardag, men den visar sig också som rena kläder, en välmående och vårdad kropp samt 

regelbundna inkomster. Dessa saker hjälper respondenterna att integreras i mängden. De har 

pengar att konsumera och de gör detta enligt samhällets normer. Respekt för traditioner och 

kulturella normer visar att respondenterna känner kulturell tillhörighet både med samhället och 

med sina subgrupper. Detta syns exempelvis i respondenternas språkbruk och sätt att berätta 
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saker. De finska respondenterna och Raul är före detta brottslingar och när de svär i 

intervjusituationen ursäktar de sig. I respondenterna från Kongos språk tas deras personliga tro 

tydliga uttryck. De menar att olika händelser kan förklaras av att det var Gud som lät det hända. 

För Jaque och Franc har detta sätt att prata förmodligen uppstått efter möten för att religionen och 

församling fick en betydligt större roll i deras vardag.  Detta gäller även för övriga respondenter 

från Kongo. Den språkliga skillnaden jämfört med tiden som hemlösa bland respondenterna i 

Sverige är tydlig, då både Nick och Ben har lärt sig att prata svenska, som de inte kunde innan.  

 

Berättelserna säger också någonting om globala maktprocessers påverkan (May 2011: 99f), och 

hur samhället har reagerat till dessa processer. Droghandeln och fattigdom i olika länder är enligt 

oss exempel på långvariga, komplexa maktprocesser som involverar både kapitalism och 

kolonialism, medan lokala centrum för migranter och stödgrupper för narkomaner är samhällets 

respons till dessa globala processer. Religionen har påverkat respondenternas livshistoria genom 

att de exempelvis förklarar händelser i sina liv med en högre makt. I Kongo är det svårt att 

urskilja andra grupper än kyrkliga som hade stött respondenterna. En möjlighet är att globala 

maktprocesser påverkar individens liv mer i mindre utvecklade samhällen än i välfärdssamhällen 

med mer fungerande strukturer. Sammantaget kan konstateras att maktprocessernas påverkan 

syns i respondenternas liv, genom deras anpassning och modifierande av sina existerande vanor 

(de Certeau 1994, enl. May 2011: 151).  

 

 

7. Slutsatser                                                               
I denna studie har vi studerat vilken betydelse möten med icke hemlösa haft för före detta 

hemlösa män under den tid då de fick ett hem. Nedan följer en sammanfattning av de slutsatser vi 

har dragit, och hur dessa besvarar vår frågeställning. För att svara på huvudfrågan beskriver vi 

först vad vi kommit fram till i respektive underfråga, för att sedan låta dessa utmynna i slutsatser 

av huvudfrågan.  

 

1. Gällande vad som gjorde mötena speciella fann vi att männen med utgångspunkt i mötena 

började se sig själva och sin egen livssituation från ett annat perspektiv, med ett större mått av 

acceptans och respekt än tidigare. Mötena var ofta överraskande och annorlunda jämfört med 

tidigare möten och både männen själva och deras motpart hade en vilja att förbättra männens 
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livssituation. Detta satte igång en process av självets omdefiniering (Stern, 2005). 

Omdefinieringen tycks ha varit på kognitiv och emotionell då respondenterna medvetet ville 

lämna det gamla efter mötet och för att de idag trivs bättre med sig själva än när de var hemlösa.   

2. Mötena var emotionellt laddade och innehöll skam och frustration men resulterade senare i 

en upplevelse av trygga sociala band med motparten, med känslor av glädje och stolthet. 

Skammen och frustrationen över livssituationen motiverade några av respondenterna att göra ett 

initiativ och söka hjälp, medan glädjen uppstod då männen förstod att motparten ville hjälpa dem 

på något sätt. Förväntan om att ta ansvar som fanns på respondenterna tycks ha möjliggjort deras 

upplevelse av ett tryggt socialt band och bidragit till att de inte kände skam i samma utsträckning 

(Scheff 1994). Ansvar tycks nämligen vara en signal att motparten litade på dem och kan förstås 

som dennes initiativ till att testa det sociala bandet. En annan aspekt av ansvarstagandet är då 

vissa respondenter talar om det i termer av en “vedergällning till samhället”. Det väcker frågan 

om det delvis är en pliktkänsla och skam över det förflutna som har motiverat några respondenter 

att hjälpa dagens behövande. 

3. Männens relation till omgivningen förändrades stegvis genom att de fick rikare sociala liv, 

en mer stabil tillvaro och ett bättre välmående. Stegen mot en mer stabil tillvaro skedde genom 

upprepade IR, vars fokus var i deras hjälpande. Senare engagerade de sig i grupper med tydliga 

IR och konfrontativt beteende, vilket underlättade för dem att känna solidaritet med gruppen. 

Dessa grupper där en majoritet av respondenterna tar ansvar över dagens behövande, är kopplade 

till deras förflutna. Vi ser detta som en möjlighet att fortsätta känna samma EE som de kände i de 

första grupper som hjälpte dem (Collins 2005).  

4. Gemensamt för respondenterna var att de allt eftersom de fick en mer stabil och trygg 

vardag upplevde en starkare tillhörighet till andra människor såväl som till samhället. I 

förbättrade positioner med mer förtroende från omgivningen hjälper de andra att integrera sig 

bättre i samhället (May 2011). Med stabilare ekonomi och förbättrad förmåga att handskas med 

pengar har respondenterna nu möjligheter att försörja sig enligt samhället regler.  

 

Respondenterna gick således in i möten med begränsade sociala liv och bristfälliga 

levnadsförhållanden. Under eller efter mötet skedde något som väckte en intern process i den 

hemlöse, vilket tycks ha motiverat denne att skaffa ett hem. Flera av de möten som 

respondenterna berättade om skedde med människor som hade erfarenheter som liknade de 

hemlösa männens, vilket enligt Hudsons med kollegors studie underlättar för de hemlösa att lita 
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på motparten (Hudson et al, 2008). Flera av de som männen återger i sina berättelser hade även 

tidigare interagerat med hemlösa, eller haft hemlösa i närheten i sin vardag (Farrel, 2005). Det är 

omöjligt att säkert definiera en specifik händelse i respondenternas liv som ledde till att de 

skaffade ett hem, men det vi kunde se var att betydelsefulla möten med icke hemlösa ledde till att 

ett socialt band upprättades mellan parterna, och att positiva konsekvenser som uppstod efter 

detta bidrog till att de fick ett hem. En av två nycklar till deras förbättrade relation till 

omgivningen visade sig i många fall vara att motparten i mötet gav mannen något han behövde, i 

form av mjuka värden som acceptans och tid, och i form av materiella ting som ett dragspel eller 

en husvagn att bo i. Dessa gåvor hade två socialpsykologiska funktioner. De var tecken på ett 

emotionellt engagemang, vilket upplevdes som ett tryggt socialt band och stolthet. Att bli 

respekterad av en medmänniska var mycket viktigt för männen, då de var vana vid att känna sig 

nedvärderade och uppleva skam. Den andra funktionen av gåvorna var att de fungerade som 

integreringsverktyg, genom vilka de kunde integrera sig bättre i samhället. Den andra nyckeln till 

deras förbättrade situation var det ömsesidiga ansvaret motparten förväntade sig av männen 

samtidigt som de visade sitt stöd. Även om respondenternas historier skiljer sig åt förbättrades 

alla respondenternas livssituationer efter mötena, och de blev alla motiverade att ta eget ansvar, 

över sin egen situation och senare även över andras. Vi kan konstatera att varje underfråga har 

bidragit med sin del av förklaringen till huvudfrågan, genom att visa på respondenternas 

förändrade tillhörighet. Detta tog sin början i mötena genom en intrapsykisk upplevelse av 

tillhörighet för att sedan leda till fler element av tillhörighet, och slutligen landa i en känsla av 

tillhörighet till samhället i stort. 

 

Vår slutsats blir således att möten med icke hemlösa har haft en stor betydelse för hemlösa under 

den tid då de fick ett hem, och att möten blev starten på en process av positiva händelser som 

ledde till att respondenterna fick ett hem. Någonting i mötet väckte en intern process hos den 

hemlöse som underlättade för honom att skapa ett socialt band med motparten. Det här verkat ha 

skapat en insikt om att respondenten var behövd, ge en större tro på sig själv samt en ny och stark 

grupptillhörighet där deltagarna kunde lära av varandra och stötta varandra. Dessa konsekvenser 

bidrog på sikt till ett ökat ansvarstagande och välmående samt en förbättrad livssituation med ett 

fler rutiner och ett rikare socialt liv. Exempel på detta är att respondenterna idag har större sociala 

nät och deltar i olika grupper där de kontinuerligt får möjlighet att omformulera sin egen 

livshistoria både symboliskt och socialt (Heuchemer et al 2006). De som tidigare använde droger 
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är idag drogfria eller på avvänjning, och samtliga trivs bättre med sitt liv än när de var hemlösa. 

Något positivt tog således sin början i mötet, vilket ledde till fler möten, som i sin tur ledde till 

fler element av tillhörighet och ett större välbefinnande för respondenterna.  

 

8. Reflektioner 

Genom att kartlägga komponenterna betydelsefulla möten och samhällelig tillhörighet fann vi att 

respondenternas väg ”tillbaka” till samhället inte enbart har handlat om att få ett hem, utan även 

om att få vara del av sociala sammanhang, ha rutiner och en sysselsättning. Deras berättelser har 

visat att vägen mot ett hem kan vara svår och smärtsam, men att det finns människor som trotsar 

olika svårigheter för att stötta hemlösa i att de kan finna ett hem och få en dräglig och stabil 

livssituation. 

 

Under arbetets gång har vi fått möjlighet att reflektera över de val vi har tagit, och vad de har lett 

till. Våra teorier kompletterar varandra och bidrar till en förståelse av fenomenet på olika nivåer. 

För att göra framställningen tydligare valde vi att använda respektive teori för den underfråga 

som var bäst lämpad för teorin. Detta fungerade i de flesta fall väl, men eftersom underfrågan om 

emotioner skapades efter att intervjuerna genomfördes blev det empiriska materialet i anslutning 

till frågan en aning bristfälligt. För att få en större förståelse för emotionernas betydelse hade vi 

med facit i hand med fördel kunnat bestämma underfrågorna definitivt före intervjuerna, men 

detta var svårt då vi ännu inte såg helheten av resultatet som intervjuerna genererade. 

 

Vi inser även att det hade kunnat underlätta om respondenterna från respektive land hade haft en 

mer likartad bakgrund för att nå kunskap om vad som är gemensamt för hemlösas upplevelser 

oavsett bakgrund. Med både variabeln hemlöshet och variabeln narkoman, migrant eller gatubarn 

var det ibland svårt att skilja problematiken med hemlöshet respektive exempelvis drogmissbruk 

åt. Denna spridning av problematik har försvårat arbetet, men eftersom vi inte är intresserade av 

orsaken till hemlösheten anser vi att vi trots detta har fått det empiriska material som vi behövde. 

En annan aspekt värd att fundera över är hur det påverkade de tre senaste intervjuerna att gå in i 

dem med den förförståelse som de sju tidigare gav. Med ett omformulerat syfte och 

problemformulering hade vi en idé om vad vi kunde tänkas få för svar, och trots medvetenheten 

om att gå in förutsättningslöst i intervjuerna har det stundtals varit svårt att släppa de tidigare 

erfarenheterna. Samtidigt kan denna omvändning av studiens inriktning förstås som att vi har låtit 
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materialet tala till oss, och revidera det tidigare syftet utefter det som vi ansåg vara mest 

väsentligt (Widerberg 2002: 137). För att återknyta till vår förförståelse kan vi konstatera att vår 

ursprungliga förståelse för området har fördjupats, och att vi till viss del har reviderat vår tidigare 

”hypotes” om att ett visst möte har lett till ett utträde ur hemlöshet. Den nuvarande 

helhetsförståelsen utesluter att det var på grund av mötet med den icke hemlöse som 

respondenterna fick ett hem. Vad vi har sett är däremot att mötet utgjorde startskottet för en så 

kallad temporal sekvens som landade i att respondenterna fick ett hem. Mötet kan således vara en 

bidragande faktor till den påbörjade ”resa” ut ur hemlöshet.  

 

Kristen bakgrund och andliga aspekter färgar de livsberättelser vi fått ta del av på olika sätt, och 

detta kan förstås genom att studera kontexten. Att kyrkan och kristen tro än idag har inflytande 

över viktiga funktioner i samhället visar sig i de tre länder som våra respondenter bor i. Detta tar 

sig uttryck i de NA-grupper som flera av respondenterna deltar i, där en del av dagordning 

innefattar att sätta sin tilltro till en högre makt (na.org). Vidare visas att religiösa organisationer 

engagerar sig för svaga genom den organisation som hjälpte våra svenska respondenter att finna 

sysselsättning och språkkurser. Vi genomförde samtliga intervjuer 2014 i organisationens lokaler. 

Tron märks tydligast i berättelserna hos respondenterna från Kongo, och är där ett naturligt inslag 

av deras vardag. Hos människorna som bor i Kongo har religionen vanligtvis en betydligt större 

del av invånarnas liv än vad den har i de mer sekulariserade länderna Sverige och Finland. 

 

Resultatet av vår studie stämde till viss del överens med den tidigare forskningen, vilket kan  

stödja vår studies tillförlitlighet på dessa områden. Det framkom till exempel att möten med icke  

hemlösa människor hade en tydlig påverkan på respondenterna och att motparterna verkar ha varit  

särskilt tillgängliga för respondenterna då de hade tidigare erfarenheter av hemlösa. Vidare verkar  

respondenternas upplevelser av skam och underlägsenhet ha förändrats under och efter mötet till  

mer positiva känslor. Vi anser att vår undersökning har bidragit med ny kunskap genom att belysa  

betydelsen av att hemlösa får ta eget ansvar samt att motparternas engagemang är viktigt för  

integrering av de före detta hemlösa i samhället. Då vi däremot inte fann studier inom just  

ramarna för denna studie anser vi att det behövs mer forskning för att ytterligare öka förståelsen  

av betydelsen av sociala relationer för hemlösa under den tid då de får ett hem.  
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE FINLAND OCH KONGO 
 

Problemformulering: Vilka faktorer upplevs vara viktiga i processen att gå från hemlös till 
icke-hemlös och hur påverkar denna förändring upplevelser av könsidentitet hos före detta 
hemlösa män? 

 
Livsberättelse och bakgrund 
-Ungdom 
-Familj 
-Föräldrarna 
-Olika intressen (hur pratar han om dem) 
-Sociala relationer 
-Syn på självet 
 
Livet innan hemlöshet 
-Socialt liv 
-Yrket 
-Fritid 
-Faktorer som ledde till hemlöshet 
-Uppfattning av självet 
 
Tiden som hemlös 
-Sociala relationer 
-Grupper 
-Handlingar 
 
Processen då de fick ett hem 
-Faktorer som utlöste processen 
-Sociala relationer 
-Faktorer/relationer som fick processen att fortsätta 
-Motiverande faktorer? 
-Första gången eller några försök innan? 
-Jobbigaste – hur kom man över det?   
  
Livet efter hemlösheten 
-Arbetet och lägenhet 
-Sociala relationer längs hela resan 
 
Några ord - berätta den första associationen  
Arbetet:   

            Ansvar:  
            Man:  

Frihet:  
Livet:  
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BILAGA 2 - INTERVJUGUIDE SVERIGE 
 
Problemformulering: vilken roll har betydelsefulla möten med icke hemlösa haft för före detta 
hemlösa män under den process då de männen fick ett hem? 
 
Livsberättelse - före - under - efter hemlöshet 
-Skulle du vilja berätta din historia om hemslöhet? 
 
 
Möten 
-Vilka möten har varit viktiga för dig sedan du blev hemlös? Varför var dessa viktiga? 
-Mötens situation/kontext (varför, var, hur) 
-Vad handlade mötet om? Vad sades?  
-Vad hade du för relation till den andra personen?  
-Vad kände du i mötet? Vad hände mellan er? 
-Är det någon/några människor som du minns särskilt under tiden du var hemlös?  
-Träffades ni igen? 
 
 
Social förändring 
-Vad hände under den perioden då du slutade vara hemlös? Vilka omständigheter var 
viktigast när du slutade vara hemlös?  
-Kändes det naturligt eller konstigt?  
-Vad hände under tiden då du lämnade hemlösheten?   
-Hade du några betydelsefulla människor i din närhet under förändringen i ditt liv?  
-Hur mycket upplevde du att du kunde påverka din situation vid det här tillfället?  
-Hur förändrades din boendesituation? Fick du något arbete?   
   
 
Tillhörighet - före och efter mötet 
-Vilka grupper tillhörde du (som hemlös och icke hemlös)?  
Om du tillbringade tid med några andra människor när du var hemlös, vilka brukade du 
umgås med? 
Hur kändes det att tillhöra de grupper du gjorde?  
Hur såg en vanlig dag ut för dig som hemlös och icke hemlös? Beskriv! 
Vilka sociala relationer hade du? Hur har grupperna förändrats i ditt liv? Positivt eller 
negativt?  
 
 
Några ord - berätta den första associationen 
Arbetet:  
Ansvar: 
Man: 
Frihet: 
Livet:  
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