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Sammanfattning 
 
Syftet med vår studie är att undersöka hur synen på de hemlösa och deras livssituation ser ut 
enligt ett urval personer som i sitt arbete kommer i kontakt med hemlösa människor. Studien 
baseras på en kvalitativ metod med intervjuer som datainsamlingsinstrument. 
 
Resultatet baseras på intervjuer med åtta personer som arbetar inom socialförvaltningen, 
frivilligorganisationer, polismyndigheten samt säkerhetsbranschen. Majoriteten av 
intervjupersonerna normaliserar de hemlösa, de ser dem inte som annorlunda människor. 
Samtidigt har de synen att de hemlösa lever ett tuffare liv och att de måste kämpa mer för sitt 
uppehälle än andra. Intervjupersonerna delar synen att de hemlösa lever i utsatthet med en 
ständig oro för var de ska sova nästkommande natt. Resultatet visar även att det råder 
skillnader mellan intervjupersonernas syn när det exempelvis gäller de hemlösas 
införskaffande av pengar och hur deras relationer sinsemellan är.  
 
Utifrån synen på de hemlösa har vi diskuterat intervjupersonernas människosyn. De 
människosyner som vi har funnit bland intervjupersonerna är den humanistiska 
människosynen, helhetssynen, den psykoanalytiska människosynen samt den existentialistiska 
människosynen.  
 
Av vår studie drar vi slutsatsen att det råder både likheter och skillnader bland 
intervjupersonerna gällande deras syn på de hemlösa och deras livssituation. De främsta 
likheterna består i att de ser de hemlösas livssituation som hård och tuff och att man som 
individ måste vara en överlevare för att klara av livet som hemlös. Den främsta skillnaden 
gäller relationen mellan de hemlösa. Några intervjupersoner har synen att det finns en god 
gemenskap mellan de hemlösa och att deras relation är stark. Andra ser relationen som skör 
och att den endast baseras på droger. Det råder även skillnader i intervjupersonernas syn 
gällande hur de hemlösa införskaffar pengar. Några hävdar att de hemlösa får pension och 
övriga bidrag medan andra menar att de framför allt skaffar sig pengar genom kriminalitet.  
 



 

Abstract 
 
The intention of our study is to examine how the view of homeless people and their life 
situation looks according to a selection of persons, which in their work get into contact with 
homeless people. The study is based on a qualitative method that includes interviews.  
 
The result of the study is based on interviews with eight persons working in the social 
services, volunteer organisations, the police and a security organisation. The majority of the 
persons that have been interviewed are normalising homeless people; they do not look upon 
them as different. At the same time they have the opinion that homeless people live a tougher 
life and that they have to fight more for their living than other people. The persons that we 
have interviewed share the view that homeless people live under a constant pressure of 
finding a place to sleep. The results also show that there are differences in views among the 
persons that we have interviewed. That is, concerning how homeless people get money and 
how the relations between them are.  
 
On the basis of the view of homeless people we have discussed different views of people. The 
views that we have found among the persons that we have interviewed are the humanistic 
view, the comprehensive view, the psychoanalytic view and the existential view.  
 
We draw the conclusion that there are both similarities and differences among the persons that 
we have interviewed when it comes to the view of homeless people and their life situation. 
The leading similarities consists of that they see the life situation of homeless people as hard 
and tough and that you as a person have to be a survivor to manage the life of being homeless. 
The leading difference is the relation between the homeless people. Some of the persons that 
we have interviewed have the opinion that there is a fellowship between them and that the 
relation is strong. Others see the relation as brittle, based on drugs. There are also differences 
concerning how homeless people get money. Some have the opinion that homeless people get 
pension and other allowances while others have the opinion that they get money by crime. 
 



 

Förord 
 
Denna C-uppsats har tillkommit som en del i vår utbildning vid Sociala omsorgsprogrammet 
med inriktning socialpedagogik vid Karlstad Universitet. 
 
C-uppsatsen är ett resultat av vårt gemensamma arbete. Det ligger mycket arbete bakom vår 
uppsats och den har tidvis känts övermäktig. Men det har varit en lärorik period, då vi har fått 
mycket kunskap av informanterna själva och även från den litteratur som behandlar ämnet 
hemlöshet. 
 
Vi vill rikta ett stort och innerligt tack till våra informanter utan vars hjälp denna C-uppsats 
inte hade kunnat genomföras.  
 
Vi vill också tacka de personer som genom sitt engagemang hjälpt oss i vårt sökande efter 
lämpliga informanter. 
 
Ett stort tack riktar vi även till vår handledare Lisbeth Bekkengen för konstruktiv handledning 
och stöttning i vårt arbete. 
 
Till våra familjer som har stått ut med oss och stöttat oss under skrivprocessen vill vi också 
rikta ett tack.  
 
Till sist vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. 
 
 
Karlstad i maj 2006 
 
Anna Karlsson & Kerstin Svantesson  
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1. Inledning  
 
Som studerande på programmet Social Omsorg har vi fått en bred kunskap om utsatta grupper 
och deras livsvillkor. Men eftersom tiden inte räcker till för att läsa om alla grupper så finns 
det vissa kunskapsluckor hos oss. Därför känner vi att vi skulle vilja bredda vår kunskap om 
svaga grupper i samhället och väljer då att inrikta oss på hemlösa och deras livssituation.  
 
Vi anser att det är betydelsefullt att skriva om detta ämne eftersom antalet hemlösa ökar i vårt 
samhälle vilket därmed utgör ett samhällsproblem (Socialstyrelsen 2006: 27). Idén till ämnet 
fick vi genom en tidningsartikel som handlade om nedläggningen av ett natthärbärge för 
hemlösa. Det väckte våra tankar och funderingar kring hur det hade gått för dessa personer 
efter stängningen. Från början var vår tanke med studien att intervjua de hemlösa själva för att 
undersöka vilka konsekvenser stängningen hade fått för dem. När vi undersökte om denna 
studie var möjlig att genomföra fick vi reda på att detta arbete redan hade utförts. Vår nästa 
idé innebar att studera de hemlösas livssituation genom att intervjua de hemlösa själva. Tyvärr 
uppstod problemet med att få tag på intervjupersoner så istället inriktade vi oss på före detta 
hemlösa personer. Även här stötte vi på problem i form av att endast en intervjuperson ville 
ställa upp. Vi insåg snart att den enda möjligheten som fanns var att inrikta oss på att 
genomföra intervjuer med professionella personer. Detta utvecklades så småningom till att vår 
studie fick inriktningen synen på de hemlösa och deras livssituation. 
 
Genom vår C-uppsats hoppas vi sprida en ökad kunskap om hur synen på hemlösa och deras 
livssituation ser ut. Som blivande socialarbetare anser vi att det ligger i vårt intresse att inneha 
denna kunskap eftersom det kan hjälpa oss att reflektera över hur vår egen syn på hemlösa 
personer ser ut. Den kunskap vi fått genom att arbeta med vår uppsats är värdefull att ha både 
för oss i vårt kommande yrkesutövande men även för alla andra som arbetar med människor.  
  
Vi har fått bilder av de hemlösa genom tv och andra media. Ofta framställs den hemlöse i 
form av en medelålders man med smutsiga och trasiga kläder, sittandes på en parkbänk med 
en flaska brännvin i handen. Människors uppfattningar baseras även på deras egna möten med 
de hemlösa. Hur synen på hemlösa och deras livssituation ser ut tror vi beror mycket på 
vilken grad av kunskap man har inom ämnet. Finns ingen kunskap inom området så ökar 
risken för att känna rädsla och förakt inför dessa individer, medan kunskap bidrar till att man 
ser situationen på ett helt annat sätt och ur ett annat perspektiv.  
 
Hemlösa kommer i kontakt med ett antal olika yrkesutövare i samhället, ofta för att få hjälp 
och stöd av något slag. Vi tror att det är vanligt att hemlösa människor hamnar i ett ojämnt 
beroende- och maktförhållande till dessa personer, därför anser vi att det är viktigt att de 
hemlösa ses på ett bra sätt för att få de insatser de behöver. Vi anser att det är betydelsefullt 
att undersöka vilka syner som finns, eftersom bemötandet och hjälp- och stödinsatserna kan 
påverkas både positivt och negativt beroende på vilken syn yrkesutövarna har på de hemlösa.  
 
Enligt vår erfarenhet finns det brister i forskningen kring synen på hemlösa och deras 
livssituation, därför anser vi att ämnet är aktuellt och relevant för en C-uppsats.  
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1.1 Syfte 
 
Syftet med vår studie är att undersöka hur synen på de hemlösa och deras livssituation ser ut 
enligt ett urval personer som i sitt arbete kommer i kontakt med hemlösa människor. Vi vill ta 
reda på om det existerar olika syner på de hemlösa. De frågor vi ställer oss är därför: Hur ser 
deras syn på hemlösa och deras livssituation ut? Skiljer sig synen åt? Vilka syner finns?  

 
1.2 Begreppsdefinitioner 
 
För att tydliggöra vissa ord och begrepp som vi använder oss av i vårt syfte och i våra 
frågeställningar, men även i andra delar av uppsatsen, så följer här ett antal 
begreppsdefinitioner.  
 
Hemlöshet: Hemlöshet är ett svårt ord att definiera, därför finns det många olika förklaringar 
av begreppet. Socialstyrelsen (2006: 20) har utarbetat en definition av hemlöshet som 
innefattar fyra olika grupper av personer. Hemlös är den som: 
 

1. är hänvisad till akutboende, jourboende eller härbärge. Men även en person som är 
uteliggare räknas som hemlös. 

 
2. är intagen eller inskriven på antingen behandlingsenhet, kriminalvårdsanstalt eller 

stödboende och som planeras att skrivas ut inom tre månader. 
 

3. är intagen eller inskriven på behandlingsenhet eller stödboende och som inte planeras 
att skrivas ut inom tre månader. 

 
4. bor tillfälligt utan kontrakt hos exempelvis vänner, familj eller bekanta. Hemlös är 

också den som har ett tillfälligt andrahandskontrakt och som på grund av denna 
situation sökt hjälp angående detta.  

 
Swärd (1997: 2) använder en annan definition. Han menar att en hemlös människa är en 
person som saknar egen eller hyrd bostad, är tillfälligt inneboende hos någon, är hänvisad till 
Stadsmissionens eller Frälsningsarméns härbärgen eller är uteliggare.  
 
För att undvika oklarheter och missförstånd så kommer vi under arbetets gång att använda oss 
av den definition som gäller inom den kommun vi undersöker. Då vet vi att alla talar om 
samma sak när vi pratar om hemlöshet bland annat i intervjuerna. Inom kommunen säger man 
att en hemlös person är en som måste söka bostad från natt till natt, när man inte vet var man 
ska sova nästkommande natt.  
 
Bostadslöshet: Bostadslöshet är också ett svårdefinierat begrepp men även här använder vi oss 
av den definition som används inom kommunen. En person som är bostadslös har inte något 
eget hem fast han/hon har ändå någonstans att bo. Exempel på detta kan vara en person som 
är intagen  på anstalt, behandlingshem eller bor hos någon släkting eller vän. 
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Uteliggare: Begreppet uteliggare syftar på de människor som tvingas sova utomhus på 
parksoffor, under broar, i containrar och så vidare. Men de personer som sover i tunnelbanor, 
trappuppgångar, offentliga toaletter och rivningshus räknas också till gruppen uteliggare. 
Uteliggarna är en del av de hemlösa (Swärd 1998: 31). 
 
Utsatthet: Utsatt är den människa som inte har kunnat uppbringa tillräckliga resurser för att 
klara av en oväntad dramatisk händelse och som medför att när individen senare drabbas av 
ytterligare problem så läggs den tidigare erfarenheten, som tynger och stör, till den andra 
(Jeppsson Grassman m fl. 2003: 29).   
 
Marginaliserad: Att vara marginaliserad innebär dels att ett antal resurser som anses vara 
viktiga och som eftersträvas av samhällets medborgare går förlorade. Det kan röra sig om 
förlust av arbete, bostad, familj etcetera. När bekymren ökar samtidigt som svårigheterna att 
ta sig ur dem blir allt svårare så fördjupas individens utsatthet. Vid marginalisering framträder 
den negativa trenden alltmer och kännetecknas av varaktighet. Dessutom förhåller sig andra 
människor avvaktande eller nedlåtande gentemot denna individ och visar ingen vilja att lyssna 
på vad den marginaliserade har att säga och inte heller vad personen gör (Jeppsson Grassman 
m fl.2003: 29). 
 

1.3 Upplägg av uppsatsen 
 
Under kapitel ett har vi redovisat uppsatsens problemområde och syfte. Definitioner av olika 
begrepp har också presenterats i detta kapitel. Kapitel två består av en litteraturgenomgång 
där vi beskriver hur synen på hemlösa och hemlöshet har sett ut genom tiderna samt beskriver 
orsaker till hemlösheten. Vi redovisar de lagar som vi finner relevanta att ha med i vårt arbete 
samt teorier om olika människosyner. Vår metod och hur vi gått tillväga återfinns under 
kapitel tre. I kapitel fyra finns resultatredovisningen och analysen. I det femte och sista 
kapitlet finns vår slutdiskussion.                  
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2. Litteraturgenomgång 
 
I det här kapitlet redogörs för synen på de hemlösa genom historien. De lagar som har stiftats 
under historiens gång var påverkad av den syn som rådde i samhället för tillfället. Samma sak 
gäller även i vår tid, vi stiftar lagar efter de värderingar som gäller idag. Våra värderingar i 
dagens samhälle är att alla människor har lika värde och i lagarna är det helhetssynen på 
människan som är i fokus, en syn som genomsyrar bland annat socialtjänstlagen (Thorsén 
1997: 100). Denna lag kommer vi att beskriva senare i detta kapitel.  
 
Vi kommer också att redogöra för hur hemlösheten ser ut i vårt samhälle idag samt försöka 
förklara orsakerna till hemlösheten utifrån befintlig kunskap. Eftersom vår uppsats handlar 
om synen på hemlösa försöker vi förklara vad människosyn är. Vi har analyserat materialet 
utifrån människosyner, därför finner vi det relevant att ha med denna presentation. 
 
Begreppet hemlös och hemlöshet är av sent datum, det är knutet till 1900-talets historia. 
Genom historien har de hemlösa benämnts med olika begrepp såsom husvilla, lösdrivare, 
tidstjuvar, vagabonder, luffare, landstrykare etcetera (Runquist i Swärd 2000: 30). I följande 
avsnitt använder vi de begrepp som tillhör den tidsperiod som beskrivs.  
 

2.1 Synen på de hemlösa genom historien 
 
I Bibeln, Jesaja 58:7, står det skrivet om den syn som skall råda gentemot de hemlösa:  
 

Du bryter ditt bröd åt den hungrige och skaffar de fattiga och husvilla härbärge, att du 
kläder den nakne, var du ser honom, och ej drager dig undan för den som är ditt kött 
och blod (Jongbloed 1967: 939).  

 
Under medeltiden var det katolska kyrkan som organiserade hjälpen till fattiga och 
obemedlade. Den kyrkliga barmhärtighetstanken föreskrev att var och en hade ansvar för sina 
medmänniskor och att alla för sin egen själs salighets skull borde skänka av sitt överskott till 
de fattiga och behövande, även om man hade föga intresse för mottagarens välfärd. I klostren 
fanns särskilda avdelningar där de medellösa kunde vila över natten och få mat och dryck 
under sin vandring på vägarna. Enligt yngre Västgötalagens Tjuvabalk 14 skulle den fattige 
som var oförmögen att arbeta inte straffas om denne stal föda från någon annan (Runquist i 
Swärd 2000: 31ff).  
 
Förutsättningarna för fattigvården förändrades i samband med reformationen på 1500-talet. 
Den evangeliska kyrkan och samhället i övrigt intog en hårdare attityd gentemot lösdriveri 
och tiggeri. De kyrkliga välgörenhetsinrättningarna upphörde under denna tid. Enligt Martin 
Luthers moralbud skulle alla människor arbeta och försörja sig själva. Allmosor bör endast 
ges om det inte medför att mottagaren ignorerar sin egen försörjningsplikt (a.a.: 31ff).  
 
Problemet med tiggare och lösdrivare var stort under 1500-talet. På grund av att svälten och 
nöden var så stor för de fattigaste bönderna och backstusittarna så tog många av dem till 
tiggarstaven. Situationen var sådan att de livnärde sig bättre genom att tigga, eftersom det 
fanns en skyldighet för de bättre bemedlade att ge tiggare föda (Isaksson 1978: 17). I slutet av 
detta århundrade intogs en ändrad inställning till de fattiga och husvilla. De uppfattades enbart 
som arbetsovilliga och lata. På grund av den ändrade inställningen började man skilja på de 
fattiga människorna. De som var sjuka och orkeslösa förseddes med tiggarpass, som gav de 
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behövande rättighet att ägna sig åt tiggeri för sitt uppehälles skull medan övriga fattiga enbart 
sågs med förakt (Runquist i Swärd 2000: 33). För att förhindra lösdriveri och tiggeri 
inrättades arbetsinrättningar och de människor som det inte fanns plats för på inrättningarna 
låstes in i fästningar tillsammans med brottslingar. Där fick de sitta på obestämd tid och blev i 
princip frigivna endast om de fick arbete någonstans. De lösdrivare som ansågs dugliga 
tvångsrekryterades som soldater i kronans tjänst ända fram till 1820 (a.a.: 35). 
 
Varje socken blev genom 1788 års lag om hemortsrätt ansvarig för sina egna gamla och 
fattiga men hade samtidigt rätt att avhysa gamla och arbetsoförmögna som ville bosätta sig i 
socknen. Fattigvårdsstyrelserna anställde särskilda tillsynsmän vars uppgift var att leta reda på 
och jaga iväg ”löst folk”. Invånarna i varje socken var skyldiga att hjälpa till med denna 
inflyttningskontroll. I gengäld hade anmälaren fram till 1805 rätt att behålla lösdrivaren som 
tjänstehjon. Detta gav husbonden en oerhörd makt över hjonen men det innebar också ett 
ansvar för deras boende och uppehälle (Nordfeldt 1999: 93). 
 
År 1847 stiftades den första egentliga fattigvårdslagen, som gav socknar och städer ett ökat 
ansvar för att sörja för arbetsoförmögna, fattiga och husvilla människor. Lagen om 
försvarslösa innebar att den individ som saknade egna pengar måste vara i någons tjänst eller 
utöva ett fritt yrke och dessutom måste de ha pass eller tillstånd för att få bege sig utanför sin 
socken. Kopplingen mellan arbete, bostad och husbondens försörjningsplikt upphörde med 
tiden. Eftersom försvarslöshetslagstiftningen motverkade industrins växande behov av rörlig 
arbetskraft så ersattes denna lag med Lagen om lösdrivares behandling år 1885. Denna lag 
medgav att alla fick söka arbete på annan ort, men den gav också möjlighet att sätta lösdrivare 
i straffarbete (a.a.: 94). Industrialismen medförde att många tiggare sattes i spinn- och varphus 
för att arbeta för sin försörjning och samtidigt straffas för sitt levnadssätt (Isaksson 1978: 18). 
 
Under 1800-talet ökade de sociala problemen i det svenska samhället på grund av kraftig 
befolkningsökning och urbanisering, inflyttningen till städerna, med en tilltagande 
bostadsbrist som följd (Nordfeldt 1999: 94). I mitten av 1800-talet öppnades härbärgen för 
landets lösdrivare (Isaksson 1978: 18). År 1862 skildes fattigvården från kyrkan och blev en 
kommunal angelägenhet (Runquist i Swärd 2000: 40). Den kommunala fattigvården innebar 
en försämring för de fattiga och husvilla, på grund av upprepade missväxter på 1860-talet, den 
ökade geografiska rörligheten samt den statsuppfattning som rådde vid tidpunkten. 
Sammantaget fick detta till följd att man varken kunde eller ville avsätta mer pengar för de 
hjälpbehövande (Nordfeldt 1999: 94f).    
 
År 1871 trädde en fattigvårdsförordning i kraft som innebar att man skilde på värdiga fattiga, 
som inte kunde göras ansvariga för sin fattigdom, från de ovärdiga fattiga som hade sig själva 
att skylla då de genom lathet, ovilja att arbeta och försörja sig eller levt ett osedligt liv själva 
hade orsakat sin fattigdom. Välgörenheten som fick sitt genombrott under 1800-talet riktades 
framför allt mot de värdiga fattiga. Välgörenhetsarbetet utfördes i stor utsträckning av kvinnor 
ur över- och medelklassen. Ofta var de hustrur till män med offentliga uppdrag i 
fattigvårdsstyrelsen, skolan eller kyrkan. Kvinnornas syfte var att förbättra den sociala 
situationen och därigenom skapa bättre förutsättningar för fattiga kvinnor att ge sina barn en 
god vård (a.a). 
 
Ordföranden i hamnarbetarnas fackförening, Knut Tengdahl upptäckte i en undersökning år 
1895 i Stockholm att en femtedel av de hamnarbetare som var med i fackföreningen uppgav 
adresser till härbärgen och logihus. Hans undersökning resulterade i Material till bedömande 
af Hamnarbetarnes i Stockholm lefnadsförhållanden från 1897 (Swärd 2003: 154). Tengdahl 
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menade att människor i allmänhet hade uppfattningen att de husvilla hamnarbetarna var 
farliga och avvikande, men med sin undersökning ville han påvisa att hamnarbetarna var 
insiders, det vill säga lik andra arbetare. Han beskriver de övriga härbärgesgästerna som 
”förkomna människor” som levde i brottets och prostitutionens nästen och det var inte rimligt 
att de husvilla hamnarbetarna skulle bo i den farliga härbärgesmiljön med sin obeskrivliga 
misär (a.a.: 159f).   
 
År 1912 genomfördes en andra undersökning av de hemlösas situation i Stockholm med 
initiativ från murarförmannen Fahlberg. Han samlade en tolvmannagrupp som bestod av olika 
samhällsklasser och skilda yrken. För att få förståelse för hur uteliggarna levde gick de lätt 
utklädda och sotiga för att fråga efter lediga sängplatser på Stockholms natthärbärgen. På de 
härbärgen som ansågs vara de värsta såg de en grupp avvikare och förtappade, men de 
påträffade också en grupp ganska vanliga medborgare som var offer för bostadsbristen. 
Undersökarna förfärades över att de förfallna, förhärdade och förråade individerna blandades 
med ofördärvade och skötsamma husvilla (a.a.: 160). 
 
Den stora bristen på arbete under 1900-talets första årtionden drev många människor att gå på 
luffen, det vill säga de vandrade långa sträckor utmed vägarna för att söka arbete där sådant 
fanns att få. Lagen om fattigvård antogs av riksdagen 1918, som innebar att de människor 
som gick på luffen utan att söka arbete skulle in på arbetsinrättningar och tvångsarbetsplatser 
(Isaksson 1978: 18). Från och med 1930-talet skedde en satsning på sysselsättningspolitik och 
bostadspolitik. Enligt folkhemstanken skulle även avvikande grupper integreras i vårt 
samhälle (Swärd 2003: 158). Vid denna tid fanns det lågavlönade kvinnor som inte ens hade 
råd att betala hyran för en enrumslägenhet i Stockholm och som därför blev hemlösa. 
Kvinnorna hade inte lika stort utbud av natthärbärgen som männen hade och kvinnors 
motsvarighet till ungkarlshotell fanns ej. Det enda som fanns var Frälsningsarméns 
kvinnohärbärge, Hemmet för arbetslösa kvinnor och Hembiträdesföreningen med sammanlagt 
sjuttiosju platser. Många av de kvinnor som inte hade släktingar som de kunde bo hos löste 
sin boendesituation genom att vara inneboende eller ta tjänst som hembiträde. Prostitution 
förekom också bland de arbets- och hemlösa kvinnorna vilket kunde leda till fängelsevistelse, 
liksom för de tiggare och lösdrivare som fanns (Ström-Billing 1991: 81f, 92). 
 
Under och efter andra världskriget fanns det åter gott om arbete och många av dem som 
tillfälligt varit luffare fick nu bostad. De härbärgen som fanns stängde under några år och 
ersattes av ungkarlshotell som fungerade som logi för arbetslösa och alkoholiserade män. 
Under 1950-talet ökade antalet uteliggare och natthärbärgen öppnades återigen. Avsikten var 
att provisoriskt erbjuda de hemlösa nattlogi i väntan på bostad. De hemlösa männen levde 
under usla förhållanden på dessa härbärgen (Isaksson 1978: 18). För kvinnorna uppfördes 
kvinnohärbärget Spjutet, som bestod av ett flertal baracker med miniatyrhem på sju 
kvadratmeter. Det fungerade som inackorderingshem för kvinnorna i Stockholm till år 1969, 
då de ställdes till männens förfogande eftersom ungkarlshotellet Skarpskytten i samma stad 
revs (Ström-Billing 1991: 114f). 
 
Professor Gunnar Inghe och hans maka socionom Maj-Britt Inghe genomförde år 1967 en 
undersökning av problemgrupper i det svenska välfärdssamhället, som resulterade i boken 
Den ofärdiga välfärden. Det undersökta klientelet bestod av en liten grupp problembelastade 
äldre män. I sin studie anlägger de ett marginaliseringsperspektiv, de anser att de hemlösa är 
en problemgrupp som tillhör bottenskiktet bland de misslyckade och utstötta. Dessa 
människor har farit illa under många år och är påfallande passiva och initiativlösa när det 
gäller att söka arbete och bostad. De ses som hopplösa och bittra människor. Men makarna 
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Inghe skyller inte detta enbart på de hemlösa själva, utan menar att ungkarlshotellens och 
härbärgens miljö har en förlamande effekt på de hemlösa människorna (Inghe & Inghe 1970: 
248, 267f). 
  
På 1960-talet fanns bland politikerna en optimistisk syn som innebar att hemlösheten skulle 
kunna utrotas eller minimeras. Regeringen fattade ett beslut om ett produktionsmål för 
bostadsbyggande, som innebar att man enligt det så kallade ”miljonprogrammet” skulle sträva 
efter att bygga en miljon nya bostäder under loppet av tio år (Swärd 1998: 70). 
Bostadspolitiken inriktades på att bygga hyreshus i städernas periferi. Förtidspension 
tillsammans med kommunala bostadstillägg möjliggjorde för ensamstående hemlösa att hyra 
en egen lägenhet, då utbudet av lägenheter steg kraftigt under 1970-talet (Nordfeldt 1999: 
98f). Genom ”miljonprogrammet” lyckades samhället bemästra bostadsbrist och 
trångboddhet. Kostnaden för lägenheterna lyckades man också hålla på en rimlig nivå (Swärd 
2003: 158). 
 
I mitten av 1980-talet blev hemlösheten återigen ett problem (Swärd 1997: 3). Människor som 
är helt utblottade och inte vet var de ska tillbringa nästa natt blir allt fler. Författarna till boken 
Uteliggarna i välfärdssamhället menade att de hemlösa hade det likadant eller till och med 
sämre än under 1960-talet eftersom nästan alla ungkarlshotell hade stängts. De hemlösa består 
av allt fler unga människor som aldrig blivit insläppta i vårt samhälle och antalet ”bag-ladies” 
det vill säga de kvinnor som lever på gatan och har sitt hem i plastkassar ökar (Stenberg m.fl. 
1989: 14f).  
 
För de hemlösa kvinnorna i Stockholm fanns endast härbärget Hvilan, ett dygnet-runt-boende, 
som hade fjorton sängplatser. Det innebar en hård konkurrens om platserna, då det beräknades 
finnas mellan femhundra till tusen hemlösa kvinnor i staden. Föreståndaren ansåg att dessa 
kvinnor måste bo utan män under en tid för att ha möjlighet att bygga upp sin självkänsla, 
eftersom de har varit tillsammans med män som bestämt över deras liv. Hvilans föreståndare 
klagade över att psykiskt sjuka kvinnor slussades ut från mentalsjukhusen, eftersom hon 
ansåg att de inte var kapabla att klara av ett eget boende. Frälsningsarmén hade ett nattlogi 
med plats för åtta hemlösa kvinnor, men det var endast öppet under vinterhalvåret. 
Övernattningsmöjligheterna för kvinnorna var således små (Stenberg m.fl. 1989: 99-108). 
 
Kommunernas ansträngningar att lösa hemlöshetsfrågan kan variera över tid. Det vanligaste 
skälet till att myndigheter inte skaffar hemlösa bostäder är förmodligen föreställningar om att 
den hemlöse missköter sig, vägrar uppfylla myndigheternas krav på behandling, inte kan bo i 
egen lägenhet, blivit vräkt flera gånger eller att det inte finns något bostadsbolag som vill ta 
emot de hemlösa (Swärd 1997: 14). 
 
I Swärds vetenskapliga artikel De sociala kartläggarna och hemlöshetsfrågan ingår en kort 
recension av antropologen Patrick Declercks bok Les manufragés.  I boken illustreras 
nutidens diskussioner om dagens samhälle verkligen ska verka för återanpassning av de sämst 
ställda hemlösa. Declercks menar att det kanske är en rimligare och mer human målsättning 
att istället försöka skapa ett drägligt liv för de hemlösa utanför normaliteten. Hemlösheten 
beror på personliga egenskaper och vad han kallar asocialitetssyndromen. Vi måste acceptera 
att inte alla människor vare sig kan eller vill klara av en egen bostad (Swärd 2003: 168). 
 
Föregående avsnitt visar att synen på hemlösa har varierat genom historien och många av de 
gamla värderingarna finns med stor sannolikhet kvar i dagens samhälle. Skillnaden är att det 
inte anses som politiskt korrekt att uttrycka dessa  eftersom värderingarna i dagens lagar är 
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alla människors lika värde och att helhetssynen ska prägla arbetet med människan (Thorsén 
1997: 100).  
  

2.2 Hemlösheten i dagens samhälle 
 
Socialstyrelsens senaste kartläggning av antalet hemlösa, som genomfördes under vecka 17 år 
2005, visade att det finns minst 17 800 hemlösa i Sverige. Det innebär att antalet hemlösa har 
ökat med cirka 2 500 sedan den senaste undersökningen gjordes 1999 (Socialstyrelsen 2006: 
27). För att fånga upp fler grupper som saknar egen bostad och därmed trygghet och möjlighet 
att upprätthålla sociala relationer och privatliv som hör det egna hemmet till, ingår även de 
bostadslösa i denna kartläggning (a.a.: 7). 4 700 människor bor ofrivilligt hos anhöriga eller 
vänner samt 8 400 bor på olika institutioner eller stödboenden och saknar bostad när de skrivs 
ut. 3 600 personer befinner sig i en akut situation då de sover ute eller bor tillfälligt på 
härbärgen, kvinnojourer eller campingplatser. Situationen för de resterande 1 100 är okänd 
(a.a.: 49ff). Det finns hemlösa människor i 86 procent av landets kommuner, men problemen 
är störst i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Enligt undersökningen består tre 
fjärdedelar av de hemlösa av män och medelåldern är 41 år (a.a.: 10). 
 
I dagens samhälle råder det stora skillnader mellan olika grupper av hemlösa. Män har oftare 
missbruksproblem medan psykiska problem är vanligare bland kvinnor. De hemlösa som är 
födda utanför Norden är yngre och har inte så ofta missbruksproblem (Socialstyrelsen 2006: 
8). 
 
Om man jämför härbärgesmiljön från förr med nutidens härbärgen råder det fortfarande en del 
likheter såsom kortsiktigheten i boendet och svårigheten att skapa privata sfärer då härbärgen 
består av flerbäddssalar. Synen att ansamlingen av människor med problem riskerar att 
påverka skötsamma härbärgesgäster negativt finns och även att missbruk av alkohol 
förekommer bland de hemlösa (Swärd 2003: 162). 

 
2.3 Orsaker till hemlöshet 
 
När det gäller att försöka förklara orsakerna till hemlösheten så tycks forskarna vara oeniga. 
Det enda alla verkar vara överens om är att det är svårt att hitta enskilda orsaker till hemlöshet 
eftersom det är många olika faktorer som samverkar. På grund av att det inte finns någon 
enhetlig förklaring så vill vi påvisa några av de olika orsaksmodeller som finns för att bredda 
förståelseperspektivet. 
 
De faktorer som har betydelse för hemlöshetens utveckling enligt en statlig utredning  
(SOU 2001:95: 42f) är: 
 

• Arbetslöshet 
• Bostadspolitik/bostadsmarknad 
• Hushållens disponibla inkomst 
• Socialförsäkringssystemets ersättningsperioder - och nivåer 
• Socialbidragets villkor och utformning 
• Utformningen av missbrukarvården 

 
Swärd (1998: 40) anser att det i huvudsak finns två typer av förklaringar till hemlösheten och 
dessa är individinriktade och strukturinriktade. Med den individinriktade förklaringen menas 
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att det är personliga förhållanden som ligger bakom hemlösheten. Enligt detta synsätt så finns 
det vissa människor som inte klarar av att bo i egna bostäder på grund av olika orsaker som 
exempelvis psykisk sjukdom eller missbruk. Den strukturinriktade förklaringen säger att det 
är strukturella faktorer så som hög arbetslöshet, ekonomiska åtstramningar och ökad 
fattigdom som är bakomliggande orsaker till hemlöshet. Enligt detta synsätt beror 
hemlösheten på samhällets resursorganisation och fördelning.  
 
En kvinnlig forskare vid namn Merete Nordentoft och kollegor till henne talar om modeller på 
olika nivåer som en förklaring till hemlöshet. På den överordnade nivån finns strukturella 
förändringar på arbets- och bostadsmarknaden, avinstitutionaliseringen inom psykiatrin och 
samhällets ansvar för medborgarna. På mellannivån finns bakgrundförhållanden som kan få 
betydelse senare i livet. Exempel på sådana förhållanden är institutionsvistelser i barndomen 
och föräldrarnas socialgruppstillhörighet. På den tredje och sista nivån finns de individuella 
orsakerna som missbruk och tillgången till hjälpresurser i omgivningen (Swärd 1998: 46).  
 
Vid intervjuer med tjänstemän inom socialtjänsten, som genomfördes i Malmö 1996, 
framkommer argument för att hemlösheten beror på att välfärdsstaten inte är tillräckligt 
utbyggd. Välfärdsstaten får skulden för att ha varit alltför omhändertagande och har därmed 
skapat sårbara individer. Den politik som har genomförts under senare år har missgynnat 
individens eget ansvar och brutit sönder de traditionella familjeformerna. Detta har lett till 
apati och normlöshet bland de hemlösa och bristande solidaritet med de hemlösa (Swärd 
1997: 6).  
 
Socialstyrelsen genomförde år 2005 en undersökning vars syfte var att kartlägga hemlösheten 
i Sverige under samma år. Enkät skickades ut till de organisationer som kommer i kontakt 
med hemlösa och en bland många frågor som besvarades var vilka orsakerna till hemlöshet 
var. Resultatet visar att den vanligaste angivna orsaken var missbruksproblem, följd av 
psykisk ohälsa samt betalningsanmärkningar (Socialstyrelsen 2006: 47). Resultatet ger ingen 
exakt bild av orsakerna till hemlösheten, (bland annat på grund av ett visst bortfall i 
svarsfrekvens) men det ger ändå en bild av hur det ser ut.  
 

2.4 Lagar 
 
Som framgått genom historiken så stiftades dåtidens lagar efter den syn på människan, och i 
detta fall synen på de hemlösa, som rådde i samhället och så sker än idag. När det gäller de 
hemlösa i dagens samhälle är det främst socialtjänstlagen som styr. Det är genom denna lag 
som individerna ska få den hjälp och det stöd de behöver från samhället. Som vi sett tidigare i 
uppsatsen så finns det många hemlösa i dagens samhälle. Enligt socialtjänstlagens riktlinjer 
borde det inte finnas så många hemlösa personer i vårt samhälle eftersom lagen bland annat 
ska främja den ekonomiska och sociala tryggheten. Thorsén (1997: 100) skriver att det i 
denna lag betonas att det är helhetssynen på människan som ska prägla arbetet med 
människor, det vill säga att socialarbetarna ska ha ett brett perspektiv på människorna och 
deras situation. Värderingarna är tydliga – alla människors lika värde. Socialtjänstlagen 
präglas även av den humanistiska människosynen eftersom lagen eftersträvar människors 
jämlika levnadsvillkor (Wiberg m fl. 2000: 48). 
 
I de fall missbruk finns med i bilden kan individen även innefattas av Lag om vård av 
missbrukare i vissa fall, LVM, en lag som kan vara en väg ut ur drogmissbruket. Denna lag 
syftar till tvångsvård vilket genomförs, enligt lagen, för individens bästa men även för att 
skydda andra människor (4 §). Eftersom lagen finns till för att människor ska kunna ta sig ur 
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sitt missbruk så kan man säga att även den strävar efter människans jämlika levnadsvillkor. 
Trots att lagen existerar så finns synen att missbruket är stort hos de hemlösa, vilket 
framkommit genom de intervjuer vi genomfört. SoL och LVM tycks vara en oslagbar 
kombination men så är inte fallet. Det råder stora skillnader mellan hur det är och hur det bör 
vara. Genom att ha med dessa lagar vill vi visa hur dagens värderingar inom lagstiftningen ser 
ut men vi vill även påvisa att saker och ting inte är som dom bör vara. Lagarna säger en sak 
men verkligheten en annan. Vi kommer också att använda oss av lagarna i analysen senare i 
uppsatsen. 
 
2.4.1 Socialtjänstlagen (2001:453) 
 
Socialtjänstlagen (SoL) är en ramlag utan detaljregler. Mål och principer är allmänt 
formulerade, vilket ger kommunerna stor frihet när det gäller att utforma sin socialtjänst 
(Clevesköld m fl. 2004: 18). Varje kommun har ansvar för att de människor som vistas inom 
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver (2 kap. 2 §).   
 
I socialtjänstlagens portalparagraf (1 kap. 1 §) framgår att socialtjänsten ska främja 
människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva 
deltagande i samhällslivet. Detta innebär att ingen ska behöva stå utan försörjning. Alla 
människor ska kunna leva på en acceptabel levnadsnivå. Samhällsmiljön ska vara så utformad 
att den är hälsobefrämjande. Socialtjänsten ska enligt denna lag medverka till att människor 
med speciella svårigheter får personligt stöd, så att de kan leva sitt liv på det sätt som anses 
vara normalt för andra. Det tredje målet innebär att socialtjänsten ska medverka till att alla 
människor har möjlighet att ta del av samhällets gemenskap, i arbetslivet, föreningslivet, 
kulturella evenemang etc., och därmed motverka social utslagning. Det ska genomföras med 
respekt för den enskilde individens självbestämmanderätt, personliga integritet, solidaritet och 
eget ansvar.  
  
Till socialnämndens uppgifter hör att hålla sig informerad om de levnadsförhållanden som 
råder inom kommunen samt genom uppsökande verksamhet främja förutsättningarna för att 
kommunens invånare ska kunna leva under goda förhållanden. Socialnämnden ska även 
främja medborgarnas rätt till arbete, bostad och utbildning (3 kap. 1-2 §). Den individ som 
inte själv kan tillgodose sina behov har rätt till försörjningsstöd. Genom detta bistånd 
tillförsäkras varje individ en skälig levnadsnivå, så att det stärker dennes möjligheter att leva 
ett självständigt liv ( 4 kap. 1 §).  
 
Enligt 5 kap. 9 § ska socialnämnden hjälpa de missbrukare som vistas inom kommunen att få 
den hjälp och vård som behövs för att komma ifrån sitt missbruk. Ansökan om vård ska 
utredas enligt 11 kap. 1 §. Den individ som berörs av denna utredning ska alltid informeras 
om att en utredning kommer att inledas. Utredningen ska vara klar inom fyra månader (11 
kap. 2 §). Vården planeras i samförstånd med missbrukaren och bygger på dennes frivilliga 
medverkan. Socialnämnden har till uppgift att bevaka att den utarbetade vårdplanen fullföljs 
(5 kap. 9 §).     
 
2.4.2 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
 
Vård och behandling för missbrukare baseras först och främst på frivillighet genom SoL. Om 
missbrukaren motsätter sig vård och behandling så träder denna lag in som innebär 
tvångsvård. Enligt 3 § syftar tvångsvården till att motivera missbrukaren att övergå till 
behandling på frivillig väg och genom detta komma ifrån sitt missbruk.  
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I de fall då individen utsätter sin psykiska eller fysiska hälsa för allvarlig fara, riskerar att 
förstöra sitt liv eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller andra ska det 
beslutas om tvångsvård enligt 4 §.  
 
Anser socialnämnden efter utredning att det finns skäl till tvångsvård ska nämnden ansöka om 
sådan vård hos länsrätten, enligt 11 §. Vården ska påbörjas inom fyra veckor efter länsrättens 
beslut om tvångsvård, annars upphör den att gälla (12 §). När syftet med vården är uppnått 
eller när den pågått i sex månader ska tvånget upphöra (20 §). 
 
Polis eller socialnämnd får besluta om omedelbart omhändertagande om individen kan 
beredas vård med stöd av den här lagen, samt om beslutet om vård inte kan avvaktas på grund 
av att personen då riskerar att få sitt hälsotillstånd försämrat (13 §).   

 
2.5 Människosyn 
 
Vår uppsats handlar om synen på de hemlösa. Hur man ser på de hemlösa kan ge en bild av 
vilken människosyn man har. Synen på hemlösa och människosynen går hand i hand, det vill 
säga hur man ser på de hemlösa beror på vilken människosyn man har. Vi menar att man 
genom olika människosyner exempelvis kan ge olika förklaringar till varför den hemlösa 
befinner sig i en viss situation och hur han/hon har hamnat där. Av den anledningen finner vi 
det relevant att försöka beskriva vad människosyn är.  
 
Vår människosyn byggs upp av tankar och idéer om människans natur, vad som styr och 
påverkar henne, vilket ansvar hon har och om hon har fri vilja eller inte. Alla har vi en 
människosyn och den visar sig i våra handlingar (Wiberg m fl. 2000: 47).  
 
Thorsén identifierar nio olika människosyner och dessa är: psykoanalysens, behaviorismens, 
existentialismens, interaktionismens, humanismens, den biologiska, feminismens, 
kristendomens samt helhetssynen (Thorsén 1997: 25-107). I arbetet tar vi endast med de syner 
som framträder i intervjuerna.  
 
2.5.1 Psykoanalytisk människosyn 
 
Psykoanalysens grundare är Sigmund Freud (1856-1939). Han verkade främst i Wien där han 
arbetade med psykoanalys i praktiskt behandlingsarbete. En annan psykoanalytisk 
representant är Erik Homburger-Erikson (Olivestam & Thorsén 2003: 28).  
 
Ett grundantagande i psykoanalysen är att människan har vissa biologiska drifter och dessa är 
aggression och sexualitet. Enligt den psykoanalytiska människosynen är människan ytterst 
ofri på grund av att hon är styrd av dessa två drifter, de styr både viljan och förnuftet (Thorsén 
1997: 28).  
 
Enligt den psykoanalytiska människosynen har människan olika medvetandenivåer. Dessa är: 
det medvetna, det förmedvetna och det undermedvetna. I det medvetna finns våra 
vardagstankar medan det i det förmedvetna finns tankar och känslor som vi endast kan 
komma i kontakt med om vi är ärliga mot oss själva. I det undermedvetna finns tankar och 
känslor som är tunga för oss, som exempelvis svåra upplevelser i barndomen eller impulser 
som vi inte vill kännas vid (Olivestam & Thorsén 2003: 28f). Enligt psykoanalysen har 
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människan en mängd försvarsmekanismer som hon behöver för att hantera konflikter och 
ångest inom sig. Exempel på försvarsmekanismer är bortträngning och förnekelse (Thorsén 
1997: 30).  
 
2.5.2 Existentialistisk människosyn 
 
Existentialismen har sina rötter framför allt hos den danske filosofen Sören Kierkegaard 
(1813-1855) men även hos Jean Paul Sartre (1905-1980). Det utmärkande för existentialismen 
är att man lyfter fram individens och människans frihet. Människan kan reflektera över sin 
situation och det finns ingenting som tvingar henne att handla och agera efter vissa mönster. 
Människan har alltid ett val (Olivestam & Thorsén 2003: 36f).  
 
Enligt den existentialistiska människosynen kan människan använda sitt medvetande på två 
nivåer, nämligen som deltagare och/eller åskådare. Thorsén förtydligar genom att ge ett 
exempel på en missbrukssituation. Han menar att genom deltagaren kan människan uppleva 
ångest och ge efter för suget efter droger. Genom åskådaren kan människan välja att antingen 
släppa efter för suget eller avstå från droger (Thorsén 1997: 50f).  
 
Inom existentialismen ses också framtiden som en möjlighet för människan. Hon kan forma 
sin framtid genom sina val eftersom framtiden inte är förutbestämd. I och med att människan 
har en frihet så har hon också ett ansvar för sina val och handlingar. Detta innebär även att 
individen har ansvar för det han/hon väljer att inte göra. Människan kan inte skylla sina val på 
andra. När individen väljer att göra ett val skapar hon också bilden av vad det innebär att vara 
människa (a.a.: 51, 54f). Dock finns det nödvändiga och tillfälliga villkor som begränsar 
människans frihet. Nödvändiga villkor är de som hon inte kan ändra på som till exempel att 
hon en dag dör. Däremot kan hon välja om hon vill göra det bästa av den tid som är kvar eller 
låta livet passera utan att engagera sig. Tillfälliga villkor är de situationer som människan kan 
hamna i. Människan kan hamna i en situation där det erbjuds droger och då kan hon välja om 
hon ska ta dem eller att gå därifrån (Olivestam & Thorsén 2003: 37). 
 
Enligt den existentialistiska människosynen har människan ett ansvar både inför sig själv och 
inför andra människor. De handlingar som hon utför fungerar som förebilder för andra och 
genom dessa handlingar skapar hon också en bild av människan som hon tycker att 
människan bör vara (a.a.: 38).  
 
2.5.3 Humanistisk människosyn  
 
Till den humanistiska människosynens representanter hör bland annat de grekiska filosoferna 
Sokrates och Platon. Humanisterna menar att alla människor har medfödda basbehov och en 
medfödd personlighet. Abraham Maslow (1908-1970) har utformat en behovstrappa som 
innefattar fysiologiska behov, trygghetsbehov, gemenskaps- och kärleksbehov, behov av 
uppskattning samt behov av självförverkligande (Thorsén 1997: 72ff).  
 
Exempel på fysiologiska behov är mat och dryck. Trygghetsbehovet innefattar ett behov av 
trygghet och säkerhet. Gemenskaps- och kärleksbehovet innebär behov av tillgivna relationer 
med andra människor. Behovet av uppskattning innebär ett behov av hög uppskattning av sig 
själv, grundat på exempelvis visshet om egen kompetens. Självförverkligandebehovet innebär 
ett behov av att bland annat få utveckla sina talanger och sin inre personlighet. Dessa behov är 
hierarkiskt ordnade, det vill säga att de fysiologiska behoven måste tillfredställas innan 
trygghetsbehoven kan uppfyllas (Olivestam & Thorsén 2003: 40f, Thorsén 1997: 72ff).  
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Olivestam & Thorsén (2003: 42) skriver att enligt den humanistiska människosynen så har 
människan ett förnuft med vilket hon kan räkna ut konsekvenserna av sina handlingar och 
också planera och styra sitt liv. I och med detta kan hon också välja att inte utföra vissa 
handlingar. Thorsén (1997: 77) menar att människan genom sitt förnuft kan ta sig igenom de 
svårigheter och konflikter som uppstår i livet. Den humanistiska människosynen utmärks av 
en tilltro till människans möjligheter (Fäldt 1997: 11). 
 
En grundläggande tanke inom humanismen är att varje människa har ett värde och därmed 
vissa grundläggande rättigheter (Thorsén 1997: 80). Den humanistiska människosynen 
betonar människans rätt till integritet, självbestämmande, jämlika levnadsvillkor, 
meningsfulla tillvaro och delaktighet i samhället (Wiberg m fl. 2000: 48).  
 
2.5.4 Helhetssyn på människan 
 
Helhetssynen ska styra arbetet med människor och i socialtjänstlagen betonas att denna syn är 
viktig. Helhetssynen utgår från flera synsätt och perspektiv för att försöka förstå och förklara 
människan. Denna människosyn utgår från åtta olika perspektiv (Thorsén 1997: 105). 
 
Det första är det biologiska perspektivet som innebär att individen måste ha mat och näring. 
Det andra är det psykologiska perspektivet vilket innebär att individen ses som en person med 
ett medvetande, känslor och förväntningar. Det tredje perspektivet, som ingår i helhetssynen, 
är det interpersonella perspektivet som betraktar människan utifrån sina relationer till andra. 
Perspektiv nummer fyra är organisationsperspektivet där människan påverkas av exempelvis 
maktförhållanden och av sina möjligheter till egenkontroll av arbetsinnehåll. Nummer fem är 
det samhälleliga perspektivet där människan betraktas utifrån ett stort kollektiv. Det kulturella 
perspektivet som ser individen utifrån den kultur hon lever i är perspektiv nummer sex, och 
det sjunde är det ekologiska perspektivet där man anser att miljön där människan finns 
påverkar henne, vad hon äter och dricker och så vidare. Det åttonde och sista är det religiösa 
perspektivet där man anser att människan påverkas av de svar hon har på centrala livsfrågor 
som exempelvis ”Vad är meningen med livet?” (Thorsén 1997: 101-105).  
 
Enligt helhetssynen måste alla åtta perspektiv prövas när man ska försöka förklara eller förstå 
en människa. Det är viktigt eftersom dessa kompletterar varandra och i och med att alla 
perspektiv är olika kan de ge nya aspekter av människan (a.a.: 105).  
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3. Metod och genomförande 
 
I detta avsnitt presenterar vi studiens metod och genomförande. Vi redogör även för de etiska 
ställningstaganden vi har gjort.  
 

3.1 Urval 
 
Vårt urval består av åtta personer som i sitt arbete kommer i kontakt med hemlösa människor. 
Alla intervjupersoner är verksamma inom samma kommun. Vi har valt att intervjua tre 
personer som arbetar inom socialförvaltningen, tre personer som arbetar inom skilda 
frivilligorganisationer, en polis samt en väktare inom säkerhetsbranschen. Anledningen till att 
vi har valt att intervjua dessa personer är att samtliga är aktörer som i sitt arbete ofta kommer i 
kontakt med de hemlösa. Socialförvaltningen har det övergripande ansvaret för de hemlösa, 
de beviljar och ger hjälp och stöd. Frivilligorganisationernas verksamheter ger stöd och hjälp 
till människor som befinner sig i en utsatt situation, de hemlösa erbjuds mat, sovplats samt 
lugn och ro. De ger också stöd vid kontakter med myndigheter. Både socialförvaltningen och 
frivilligorganisationerna har till uppgift att hjälpa de hemlösa. Av den anledningen finner vi 
det intressant att undersöka hur de ser på de hemlösa och deras livssituation eftersom vi tror 
att hjälp- och stödinsatserna kan påverkas av vilken människosyn man har.  
 
Poliserna har större befogenheter än väktarna. Men det gemensamma för båda yrkesgrupper är 
ordningsområdet, att upprätthålla lag och ordning så att människor ska gå fredade på gator 
och torg samt förhindra stölder i butiker.  Vi finner det intressant att undersöka även polisens 
och väktarens syn på de hemlösa eftersom vi tror att deras bemötande av de hemlösa kan 
påverkas av vilken människosyn de har. Vi vill poängtera att en intervjuperson inte kan 
representera synen för hela organisationen. Vilka konsekvenser samtliga intervjupersoners 
syn kan ha för den hemlöse individen i form av bemötande och hjälp- och stödinsatser 
reflekterar vi över och diskuterar kring i slutdiskussionen.  
 
På vår förfrågan under ett samtal med en chef inom socialförvaltningen fick vi namnet på och 
telefonnummer till en person, på samma arbetsplats, som arbetar med och kommer i kontakt 
med hemlösa. Vid denna tidpunkt var det de hemlösa själva som vi ville genomföra intervjuer 
med. När vårt syfte ändrades till att gälla de yrkesverksamma fick vi genom denna person 
namnet på flera tänkbara intervjupersoner. Vi valde ut fyra personer, varav två arbetade inom 
socialförvaltningen och två stycken inom frivilligorganisationer. Väktaren erbjöd sig själv att 
vara med i vår studie efter att vi hade sökt upp dennes arbetsplats. De återstående 
intervjupersonerna kontaktade vi per telefon efter att ha sökt i telefonkatalogen efter de 
organisationer vi ville ha med i vår undersökning. Våra urvalskriterier bestod i att 
intervjupersonerna skulle ha kunskap om och ha kontakt med de hemlösa. Dessutom skulle 
intervjupersonerna arbeta inom de organisationer som vi valt skulle ingå i vår studie.  
 

3.2 Den första kontakten med intervjupersonerna 
 
När vi kontaktade intervjupersonerna första gången så berättade vi vilka vi var, vilken 
utbildning vi gick och vad syftet med uppsatsen var. Vi poängterade att personerna skulle 
vara anonyma i C-uppsatsen. Vi frågade om de godtog att vi bandade intervjuerna samtidigt 
som vi tydliggjorde att ingen annan än vi själva och eventuellt vår handledare skulle lyssna på 
materialet. Anledningen till detta var att försäkra dem om att all information skulle behandlas 
konfidentiellt med respekt för intervjupersonerna. Alla ville ställa upp. Vi återkom till dem 
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ännu en gång för att boka tid för intervjuerna. Vi förhörde oss också om att 
intervjupersonernas närmaste chef godtog att de ställde upp för intervju på sin arbetstid. 
 

3.3 Datainsamlingsmetod        
 
Vi är intresserade av att förstå människors syn på de hemlösa och har därför valt kvalitativa 
intervjuer som datainsamlingsmetod. Denna metod är mest lämplig när man ska söka en 
djupare förståelse av ett fenomen, i vårt fall synen på hemlösa individer, och detta anser vi 
görs bäst genom samtal (Kvale 1997: 13). Genom att låta intervjupersonerna tala fritt tror vi 
att vi får utförligare svar och därmed ett stort material att arbeta med. Vi anser att en 
kvantitativ metod med enkäter inte passar vårt ändamål. Eftersom denna metod framför allt 
undersöker hur vanligt förekommande faktorer är så gagnar det inte vårt syfte med studien.  
 

3.4 Litteratursökning 
 
Vi har samlat in information i ämnet hemlöshet genom en systematisk litteratursökning som 
genomförts på universitetsbiblioteket där vi använt oss av databasen Libris. De sökord vi 
använt är hemlöshet, hemlösa, bostadslöshet, bostadslösa, socialt utsatta, synen på hemlösa, 
synen på utsatta grupper samt människosyn.  Vi har även hämtat information från 
stadsbiblioteket i kommunen. Genom sökningar fann vi användbara böcker, avhandlingar, 
artiklar och rapporter. Vi har också utnyttjat internet för att hämta information med hjälp av 
sökmotorn Google.  
 

3.5 Genomförande av intervjuer 
 
Innan vi påbörjade intervjuerna överlämnade vi ett informationsblad till intervjupersonerna 
angående syftet med studien. I informationsbladet kunde de även läsa om de etiska aspekter vi 
tagit hänsyn till (se bilaga 1). Efter genomläsningen av informationsbladet började vi 
genomföra intervjuerna.  
 
Vår avsikt från början var att genomföra sex intervjuer tillsammans. Men då vi under en 
diskussion kom fram till att vi ville utöka vår undersökning med personer från 
polismyndigheten och säkerhetsbranschen, beslöt vi oss för att genomföra intervjuerna var för 
sig. Dels med tanke på den korta tid som vi har till vårt förfogande och dels skulle det 
medföra en mer jämbördig relation.  Vi har genomfört åtta intervjuer på grund av att den 
åttonde intervjun inte tillförde något mer till vårt material. Det hade uppstått en teoretisk 
mättnad. I annat fall hade vi valt att intervjua ytterligare personer från polismyndigheten och 
säkerhetsbranschen.  
 
Vår intervjuguide består av öppna frågor, eftersom det skulle minska risken för att styra 
intervjupersonernas svar i någon riktning. Vi anser att öppna frågor ger intervjupersonerna 
störst möjlighet och frihet att svara utifrån deras egen syn på hemlösa och deras livssituation. 
Frågorna bygger på olika teman som vi arbetade fram genom en mind-map. Vi ritade upp alla 
tänkbara områden som rör de hemlösa, vilket resulterade i att vi bestämde oss för att rikta in 
oss på området ”livet på gatan”. Vi fick även idéer och inspiration genom en intervju som vi 
genomförde i ett tidigare skede med en före detta hemlös person. Denna persons berättelse 
gav oss idéer till ytterligare teman som vi inte hade tänkt på tidigare. De teman som vi 
konstruerat i vår intervjuguide är: allmänna frågor, situationen, vardagen, relationer, pengar, 
droger, övernattningsmöjligheter samt samhällets syn. Våra intervjufrågor återfinns i bilaga 2. 
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Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats. Vi valde att spela in 
intervjuerna på band. Fördelen med detta förfaringssätt är enligt Kvale (1997: 147) att 
intervjuaren därmed lättare kan koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. Orden, 
tonfallet och pauserna registreras på bandet som forskaren senare kan återvända till för 
omlyssning. Vi befarade att mycket intressant information skulle gå förlorad om vi istället 
hade valt att anteckna intervjuerna. Alla intervjupersoner utom en godtog att vi bandade 
intervjuerna, vilket accepterades och istället användes papper och penna. Även om det var 
svårt att hinna med att anteckna allt personen sade så kunde ändå vissa meningar skrivas ned 
ordagrant. Därför kunde vi använda även dessa meningar som citat i resultatredovisningen.  
 
Känslan under intervjuerna var bra, det var en gemytlig och lättsam stämning även om 
intervjusituationen krävde full koncentration. Vi fick intrycket av att några frågor var otydliga 
eftersom det krävdes en utveckling för att göra dem mer begripliga. Vi märkte att 
intervjupersonerna tänkte efter ganska länge innan de svarade. Dessa frågor omstrukturerades 
under tidens gång och blev därmed lättare att förstå. Intervjuerna varade mellan fyrtio och 
nittio minuter.  
 

3.6 Bearbetning och analys 
 
När intervjuerna var genomförda påbörjades arbetet med att ordagrant skriva ut intervjuerna 
på dator. Vi skrev ut de intervjuer vi själva genomförde. Sedan sammanförde vi svaren från 
varje person, fråga för fråga, så att vi lättare kunde få en överblick över vad de svarat inom 
varje tema. För att illustrera de resultat vi kommit fram till så har vi använt ett flertal citat. 
Exempelvis när vi i resultatet fann att flertalet av intervjupersonerna ser de hemlösa som 
överlevare så valde vi att använda citat som påvisar detta.  
 
Vi har analyserat empirin utifrån människosyner. Redovisningen av resultatet utgår dels från 
de teman vi har i vår intervjuguide och dels har vi konstruerat nya teman utifrån 
analysresultatet. Anledningen till att vi har valt att behålla de flesta teman från intervjuguiden 
i resultatredovisningarna och analysen är att vi tycker dessa teman ger den bästa bilden av 
intervjupersonernas syn på de hemlösa. Vi anser att en annan uppdelning av dessa teman inte 
är nödvändig för att belysa vårt resultat. I de fall teman är omfattande har vi valt att göra 
underkategorier för att förtydliga resultatet. I analysen har vi vävt in och relaterat till befintlig 
forskning kring de hemlösas livsvillkor.  
 
Anledningen till att vi inte har skrivit ut vem av intervjupersonerna som säger vad är att vi 
anser det alltför utpekande, eftersom några av intervjupersonerna känner varandra. Med 
respekt för deras integritet vill vi göra både intervjupersonerna och deras uttalanden så 
anonyma som möjligt. Vi uppfattar det som att man i dagens samhälle poängterar att det är 
viktigt att ha en god syn på människan, därför anser vi att människosyn är ett känsligt område. 
Vi hade kunnat undersöka om människosynen påverkas av vilket arbete man har och i vilka 
situationer man kommer i kontakt med de hemlösa. Nu har vi valt att enbart se vilka 
människosyner som finns bland personer som kommer i kontakt med hemlösa genom sitt 
arbete och jämföra deras  syner med varandra istället. 
 
Vi integrerar resultat och analys eftersom vi anser att kapitlet med dess text därmed får ett 
bättre flyt och sammanhang. Om vi hade delat upp dessa delar i var sitt kapitel befarar vi att 
det skulle ha resulterat i många upprepningar. Varje tema med dess resultat följs av en analys 
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med våra egna tolkningar av och uppfattningar om det resultat vi fått fram. Vi har också 
relaterat resultatet och analysen till teorier om människosyn, tidigare forskning samt lagar.  

 
3.7 Reliabilitet och validitet 
 
Kvalitet i kvalitativa studier omfattar hela forskningsprocessen. Reliabiliteten vid en 
kvalitativ studie bör ses som den unika situation som råder vid varje undersökningstillfälle. 
Om en intervju görs om och olika svar erhålls så betraktas det inte nödvändigtvis som att 
reliabiliteten är låg, eftersom intervjupersonen kan ha ändrat uppfattning, kan ha fått nya 
insikter eller lärt sig något nytt, kanske som en följd av den förra intervjun. Om frågan som 
ställs lyckas fånga det unika i situationen som yttrar sig i variation i svaren, så är det viktigare 
än att alltid samma svar erhålls (Patel & Davidson 2003: 102f).  
 
Vid intervjutillfället har vi i möjligaste mån försökt inta ett så neutralt förhållningssätt som 
möjligt, så att inte vårt tonfall och minspel som intervjuare påverkar informanten till tystnad 
eller i någon speciell riktning. Vi har också strävat efter att få sitta ostört i ett rum tillsammans 
med informanten under intervjuerna. I och med att vi har spelat in våra intervjuer på band har 
vi haft möjlighet att lyssna på det sagda flera gånger för att kontrollera att vi har uppfattat allt 
korrekt. Informanterna fick själva välja plats att bli intervjuade på, vilket vi hoppas har lett till 
att de känt sig trygga vid intervjutillfället. Vi genomförde intervjuerna var för sig, för att 
skapa en jämbördig relation. Genom den position informanterna har i sitt arbete tror vi även 
att de är relativt trygga i sig själva. Vi var väl förberedda inför intervjuerna, vilket 
förhoppningsvis ingav förtroende och tillit till oss som intervjuare. Detta tror vi är viktigt för 
att intervjuerna ska bli bra och tillförlitliga.  
 
Validiteten i den kvalitativa metoden hänför sig till i vilken utsträckning metoden undersöker 
det den är avsedd att undersöka. Den grad av validitet som en undersökning har är beroende 
av sanningen och riktigheten hos ett yttrande samt att ett giltigt argument är välgrundat, 
hållbart och övertygande (Kvale 1997: 215). Varje intervju består av det unika samspelet 
mellan intervjuare och informant. För att relevant data ska uppkomma vid intervjutillfället 
ställs det höga krav på intervjuarens hantverksskicklighet, empati och kunnande (a.a.: 259). 
Till validiteten kopplas även hur forskaren har lyckats fånga det som är normalt, typiskt eller 
speciellt (Patel & Davidson 2003: 103). Kvale (1997: 152) menar att hanteringen av 
informationen från tal- till skriftspråk påverkar validiteten. Vi är medvetna om att en utskrift 
av en intervju inte är detsamma som att uppleva den i verkligheten. Men vi har försökt att 
återge intervjupersonernas uttalanden så noga som möjligt genom att ordagrant skriva ut vad 
de sagt.  
 
För att göra undersökningen så relevant som möjligt arbetade vi om intervjuguiden under 
processens gång då vi upptäckte att några frågor var felställda eller oklara på något sätt. För 
att få hög validitet försökte vi ställa så neutrala och tydliga frågor som möjligt och vi lät 
informanten få tid på sig att svara. Vi tror att om informanten känner sig pressad att snabbt få 
fram ett svar kan svaret bli felaktigt. Vi har undvikit ledande frågor och att lägga in våra egna 
värderingar i de frågor som ställs, som vi menar kan medföra att validiteten och reliabiliteten 
sjunker. För att förstärka kvaliteten i vår studie har vi utförligt beskrivit hur vi gått tillväga i 
analysen och hur studien har genomförts.  
 
Reliabilitet och validitet står i ett visst förhållande till varandra. Vi kan inte bara koncentrera 
oss på det ena och utesluta det andra, fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig 
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validitet (Patel & Davidson 2003: 99). Vid datainsamlingen i en kvalitativ studie är det viktigt 
att forskaren har lyckats skaffa underlag för att kunna göra en trovärdig tolkning av den 
studerades livsvärld (Patel & Davidson 2003: 103). Vi tror att det bästa sättet att genomföra 
detta är att öppet redovisa vårt tillvägagångssätt vid intervjuerna och ha med vår intervjuguide 
som bilaga.  
 
3.7.1 Etiska överväganden 
 
Vid alla vetenskapliga studier är det en nödvändighet att följa de forskningsetiska riktlinjer 
som finns upprättade. Förutom att skydda deltagarna i studien så gör det oss vaksamma på 
kritiska och känsliga problem som kan dyka upp under undersökningen (Kvale 1997: 106). 
 
De forskningsetiska principerna består av fyra krav: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
undersökningsdeltagarna ska vara informerade om att deltagandet är frivilligt och att de kan 
avbryta när som helst. Men även att de informeras om studiens syfte och genomförande samt 
risker och fördelar med deltagandet (Andersen 1998: 248). Samtyckeskravet innebär att 
deltagarna själva ska få bestämma över sin medverkan och ge sitt samtycke till detta. Det 
innebär också att de själva ska bestämma hur länge och på vilka villkor de ska delta (a.a.: 
248). Varje intervjuperson fick ett informationsblad kring innebörden i dessa två krav innan 
intervjun påbörjades (se bilaga 1).  
 
Konfidentialitet i forskning är viktigt för att skydda alla som medverkar i en undersökning. 
Enligt konfidentialitetskravet ska inte data som kan identifiera undersökningspersonerna 
redovisas. Om en viss information måste publiceras med risk att andra känner igen den så 
måste berörd deltagare godkänna att informationen redovisas innan publiceringen sker (Kvale 
1997: 109). I vår uppsats använder vi inga namn och vi skriver heller inte ut vem som säger 
vad. Vi nämner heller inte deras ålder eller kön för att skydda dem från att kunna bli 
identifierade internt. Det fjärde och sista kravet som är nyttjandekravet innebär att de 
uppgifter om enskilda personer som samlats in endast får användas för forskningsändamål 
(Andersen 1998: 249). Vi kommer inte att använda dessa uppgifter till någonting annat än 
ändamålet, vilket är vår C-uppsats.   
 
En av intervjupersonerna ville inte bandas och i enlighet med samtyckeskravet och med 
respekt för dennes vilja så accepterade vi naturligtvis detta. I detta fall fördes istället 
anteckningar om vad som sades. 
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4. Resultat och analys 
 
I detta kapitel redovisar vi det resultat vi fått genom vårt empiriska material. Vi använder citat 
för att belysa det resultat vi kommit fram till vid varje tema. Vi har valt att integrera resultat 
och analys på grund av att vi genom detta tillvägagångssätt anser att kapitlet får ett bättre flyt 
och sammanhang.  
 
De teman vi har i vår intervjuguide har vi arbetat fram genom en mind-map. Vi ritade upp 
olika områden som rör hemlösa personer, vilket resulterade i att vi bestämde oss för att rikta 
in oss på området ”livet på gatan”. Vi fick också ytterligare idéer till teman genom en intervju 
som vi genomförde i ett tidigare skede med en före detta hemlös person. 
 

4.1 Teman 
 
De teman som ingår i detta kapitel baseras dels på de teman vi redan arbetat fram i 
intervjuguiden och dels har vi konstruerat nya utifrån analysresultatet. Några av våra teman är 
omfattande och innehållsrika. Av den anledningen har vi i resultatredovisningen valt att dela 
upp dessa i underkategorier för att tydliggöra både resultat och analys.  
 

1. Normalisering 
2. Fysisk och psykisk ohälsa 
3. Den egna viljan till förändring 
4. Vardagen 
5. Relationer 
6. Pengar 
7. Droger 
8. Övernattningsmöjligheter 
9. Samhällets syn  
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4.1.1 Normalisering 
 
I materialet framkommer det att många av intervjupersonerna ser de hemlösa som vilka som 
helst i samhället. Några ser det som att vem som helst kan bli hemlös och att det ofta är 
personer som haft ordnade förhållanden: 
 

Vem är den typiska hemlösa? Jag har talat med ganska många hemlösa men det är ju 
en person som ofta har haft ett normalt liv. Många kan ju tro att de har fötts till 
missbrukare och flyttat ut på gatan när de har blivit tonåringar men så är det ju inte.  
 
Man kan komma från ordnade förhållanden där man kanske haft jobb, man kanske har 
haft familj, bostad och så vidare men det går utför och man hittar inte tillbaks utan man 
blir kvar där på botten.   
 
[…] det är ingen homogen grupp utan det är enskilda individer med olika bakgrunder.  
 
Det kan vara precis vem som helst. I regel så är det människor med ganska bra 
utbildningar, hem och barn. Precis vem som helst kan det vara.  

 
Även när det gäller förhållandet mellan varandra så ser man det som att det är precis som för 
alla andra i samhället. En del kommer man överens med, andra inte: 
 

En del tål inte varandra alls. Men det är väl som i det vanliga samhället. En del har bra 
relationer och man umgås i stort sett alltid med samma personer. 
 
Ja en del är ju ensamvargar, en del går ju ensamma och en del har ju alltid sällskap så 
att säga. De är ju individer allihopa. 
 
Det är som det är i det övriga samhället, att vissa kommer man bättre överens med, 
andra kommer man inte överens med. 
 
Kärleken uppstår och kärlek kan försvinna. Alltså man måste ju veta att trots att man är 
hemlös så är det ju precis en sådan människa som du och jag. Det kunde lika gärna 
vara jag. Alltså det är ingen människa från yttre rymden eller vad man ska säga, va. 
 
Det är egentligen inte så stor skillnad mot oss som lever ett sådant här liv fast det blir 
mer tillspetsat eftersom det kommer in droger och att de lever under en sådan press som 
de gör. 

 
Synen att beroendeutvecklingen och missbruksmönstret ser lika ut för alla människor som blir 
fast i missbruket finns också: 

 
De börjar använda droger av samma anledning som alla vi andra när vi går ut och 
dricker öl. Men någonstans så skaffar man sig en beroendeutveckling och till slut så är 
man där.  
 
En del har haft en bra och trygg uppväxt men ändå kommit i något sällskap där det har 
funnits droger och de har provat och det har varit deras grej. Ja, så har det rullat på. 
Det är ju så ett missbruksmönster ser ut och så är det ju för de här människorna också. 
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Materialet visar att intervjupersonerna inte ser de hemlösa som en viss typ av människor, utan 
de ser det som att hemlöshet kan drabba vem som helst. Detta synsätt tolkar vi som att 
intervjupersonerna visar att de inte tycker att det bara är vissa människor som kan bli 
hemlösa. Intervjupersonerna ser det som att alla personer kan hamna i hemlöshet och därför 
ser de inte dessa individer på något annorlunda sätt utan de likställer dem med alla andra i 
samhället. Detta visar att de inte ser på individerna som ”några andra” utan de normaliserar 
dem. Detta synsätt ligger väl i linje med den humanistiska människosynen vars grundtanke är 
att alla människor har lika värde (Thorsén 1997: 80). 
 
Materialet visar att en del ser på de hemlösas förhållanden som alla andras, de ser inte att det 
är något annorlunda med deras relationer för att de är hemlösa. Vi tolkar det som att 
intervjupersonerna har en humanistisk människosyn där de ser på de hemlösa utifrån 
gemenskaps- och kärleksbehovet. Vår analys är att de ser det som att även dessa individer 
behöver gemenskap och kärlek. Enligt den humanistiska människosynen har alla människor 
ett behov av tillgivna relationer med människor (Olivestam & Thorsén 2003: 40).  

 
Några av intervjupersonerna ser det som att även missbruks- och beroendeutvecklingen börjar 
på samma sätt som för alla andra i samhället som blir beroende av droger. Man testar en drog 
av något slag, mår bra och fortsätter. Så småningom är man fast i beroendet. 
Intervjupersonerna har synen att denna process gäller för alla människor och därmed gör de 
ingen åtskillnad mellan hemlösa och icke hemlösa.  
 
4.1.2 Fysisk och psykisk ohälsa 
 
Av materialet framgår att intervjupersonerna ser de hemlösas situation som oerhört tuff. Livet 
som hemlös ser de som påfrestande på många sätt. De beskriver situationen i ord som 
fruktansvärt, hårt och slitsamt. Intervjupersonerna ser deras liv som plågsamt både fysiskt och 
psykiskt: 
 

Det är väldigt plågsamt på många olika sätt. Det är en kamp, det är att ständigt vara 
trött, att ständigt vara orolig, hungrig. 
 
Ja, jag tror att det här livet är definitivt inte utav den här världen. De vill ur det här 
svåra missbruket som de har men klarar det inte […] den är väldigt kaotisk tror jag. 
 
Det är hårt. Det handlar om att ligga i sopcontainrar eller trappuppgångar, under en 
buske eller nästan var som helst bara det finns lite skydd. 
 
Man är mer eller mindre krasslig, man dras med förkylningar, man har ont. 
 
Psykiskt och fysiskt blir man påverkad, absolut. Man åldras av att leva ett sådant här 
liv, det gör man. 
 
De är magra, de är blodiga, de är förvirrade. De är smutsiga och man vill egentligen 
bara ge dem en stor kram och säga kom ska jag hjälpa dig. Det gör vi ju också men 
man måste vilja själv också. 
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Psykiskt klarar de sig inte så bra. Människan mår bra av sociala relationer som är 
respektfulla och det möter de ju inte där ute. Utan där ute handlar det om att den starke 
överlever. 
 
Ju längre bort ifrån det här, när de väl har förlorat boendet och kommer ut så att säga i 
en situation där de inte längre har en fast punkt i tillvaron, har tillfälliga boenden bara, 
och så vidare och så vidare gör ju att de psykiskt mår dåligt. 
 
De blir slut. Kroppen tar väldigt mycket stryk. Det märks att de… är slitna i sina 
kroppar. 
 

Vi tolkar intervjupersonernas syn som att de beskriver och ser på individen utifrån hur 
situationen påverkar denne. De beskriver individerna i termer som att de är krassliga, blodiga 
och hungriga på grund av den situation de befinner sig i. Detta innebär att de ser människan ur 
ett ekologiskt perspektiv. Inom det ekologiska perspektivet som ingår i helhetssynen betraktas 
människan utifrån hur hon påverkas av miljön och omgivningen som till exempel stress, 
buller och vad hon äter och dricker (Thorsén 1997: 104).  
 
En av intervjupersonerna säger att de hemlösa mår dåligt när de inte längre har en fast punkt i 
tillvaron. Detta ligger väl i linje med den humanistiska människosynen. Att inte ha en bostad 
innebär att man inte kan känna trygghet i livet. Enligt den humanistiska människosynen är 
behovet av trygghet något som varje människa har och som måste vara uppfyllt för att hon ska 
må bra (Olivestam & Thorsén 2003: 40).   
 
Kvinnornas situation 
 
Kvinnorna uppfattas ofta vara mer utsatta än vad männen är. Samtidigt som kvinnorna tycks 
ha lättare för att få tak över huvudet än vad männen har så får de på ett eller annat sätt betala 
för det. Kvinnorna uppfattas också ha en svårare situation än vad männen har: 

 
Många gånger får de betala med sina kroppar, dom blir alltså utnyttjade sexuellt. De 
får på något vis betala för att få husrum eller få beskydd, va. 
 
Kvinnor far ju mer illa än män. De är ju fysiskt kanske svagare än vad män är. Sedan 
är det ju så att, jag säger inte att det är så alla gånger men många gånger kan de bli 
sexuellt utnyttjade också så de far ju psykiskt mer illa än vad män gör. 
 
Kvinnor har oftare en förmåga att få tak över huvudet, att få hjälp och stöttning men de 
får betala ett pris. 
 
[…] men just det här att de så att säga säljer sina kroppar för att få en sängplats eller 
någonstans att vara och så vidare, det tror jag inte är så speciellt lyckat. Så jag tror att 
de har en psykiskt mer utsatt situation men fysiskt har de det lite lättare. 
 
Vi märker ju att kvinnor ofta blir utnyttjade. De pratar inte mycket om det men vi 
märker ändå av det ibland att kvinnornas liv är hårdare än männens liv. 
 
Jag tror att kvinnorna blir ju… när de lever i missbruket så blir de ju… så utsatta. 
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Jag kan tänka mig att kvinnor på ett plan är värre drabbade för ofta är ju de mammor. 
Så dels är de dåliga kvinnor, de är dåliga mammor. Det blir något dubbelt i det tror 
jag. 

 
Intervjupersonerna ser det som att kvinnorna är mer utsatta än vad männen är. Detta stämmer 
överens med Rosengrens forskning som visar att kvinnorna är både fysiskt och psykiskt 
utsatta. De råkar ofta illa ut och har haft många fysiska åkommor såsom kroppsliga skador 
efter misshandel, olyckor och infektioner (Rosengren 2003: 62).  
 
En av intervjupersonerna tar upp att kvinnorna troligtvis är värre drabbade än män på grund 
av att de är mammor och därmed dåliga mammor. Detta går väl i linje med Beijers forskning 
kring kvinnors utsatthet. I en forskningsantologi jämför författaren hemlösa mäns och 
kvinnors situation och forskningen visar att kvinnorna generellt har en svårare situation än 
män. Forskningen visar att kvinnorna känner sig kränkta och att samhällets stämpling som en 
dålig mor blir tung att bära (Beijer 2000: 220ff).  
 
Överlevare 
 
Materialet visar också att det inte är vem som helst som kan klara av ett liv som hemlös. 
Dessa individer ses som överlevare och som mycket speciella och starka: 

 
De är ju riktiga överlevare. Vi skulle inte klara att vara hemlösa eller uteliggare 
särskilt länge. 
 
De är värda att tas på allvar och lyssnas på, de är värda mycket respekt, va. 
 
De är experter på att överleva. Sedan tär det ju både på kropp och själ naturligtvis. 
 
Kvinnorna håller ju stilen. Otroligt alltså. De är fantastiska. Vi har ju kvinnor, ja alltså 
man kan inte se… Jag tycker att folk håller sig väldigt fräscha ändå. 
 

Intervjupersonerna ser individerna som riktiga överlevare och vår tolkning av detta är att de 
ser på dessa personer med respekt. De har en respektfull syn på individerna och de respekterar 
individerna för dem de är. Detta är en syn som tillhör den humanistiska människosynen där 
man utgår från tanken om varje människas lika värde (Thorsén 1997: 80). Vi tolkar det som 
att de ser dem som mycket starka, starkare än de själva eftersom de själva säger att de inte 
skulle klara av ett liv som hemlös. 
 
Frivillig hemlöshet 
 
En del menar att det finns de som väljer hemlösheten framför bostad på grund av att de 
kanske inte klarar av livet i ett eget boende men även för att en del mår bättre av livet i 
hemlöshet: 
 

En del har det här som en livsstil. Jag vet en person som vi hjälpte och han/hon fick en 
lägenhet. Klarade inte av det, gav bort sitt kontrakt till en annan person. Så många 
väljer ju. Det här är starka människor, de är starka, överlevnadsmänniskor. 
 
Och sedan, jag skulle nästan tro också att en del väljer att ha detta livet också, det låter 
ju rätt så konstigt men alla vill inte ha hjälp… nej, en del väljer att leva det här livet. 
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[…] människorna som har ett väldigt stort frihetsbehov, som har svårt att inordna sig i 
strukturer och… alltså friheten av att inte vara bunden av ett kontrakt eller en familj 
[…]. Det ger mig en frihet som jag mår bra av, jag mår bättre av det än att följa regler 
och så vidare. Så att det finns även de som mår ganska bra av att vara hemlösa. 
 

En annan tror att det är precis tvärtom: 
 

För ingen människa tror jag vill vara hemlös. Absolut inte, det tror jag inte. 
 
Några av intervjupersonerna ser det som att hemlösheten är frivillig. Vi tolkar det som att det 
finns en acceptans hos intervjupersonerna, att de godtar att en del människor mår bättre av att 
ha ett friare liv. Vår analys av detta är att de ser till den enskilde individen och till dennes 
livssituation, vad som är bäst för honom/henne. De respekterar individerna för dem de är och 
det ligger väl i linje med den humanistiska människosynen som utgår från alla människors 
lika värde (Thorsén 1997: 80).  
 
Några intervjupersoner ser det som att det finns personer som själva väljer att vara hemlösa 
och denna syn ligger väl i linje med den existentiella människosynen. Enligt den existentiella 
människosynen har människan alltid ett val och hon är också ytterst ansvarig för sitt liv 
(Olivestam & Thorsén 2003: 39). Intervjupersonernas syn att hemlösheten är frivillig tas upp 
inom den forskning som utförts inom området. Frivillig hemlöshet ses som en individinriktad 
orsak till hemlösheten. En del som förespråkar denna modell ser de hemlösa som oskyldiga 
offer för exempelvis psykisk sjukdom medan andra, som till exempel intervjupersonerna, 
lägger större vikt vid individernas eget ansvar och hävdar att de själva valt hemlösheten 
(Swärd 1998: 40). 

 
4.1.3 Den egna viljan till förändring 
 
Den egna viljan och ett bra stöd ses som goda förutsättningar för att de hemlösa ska kunna ta 
sig ur sin situation. Men även att rätt hjälp finns tillgänglig: 
 

Alltså den här insikten om att man kan förändra sitt liv. Men det är just det här att våga 
prova, att vara så motiverad att man törs gå emot sina rädslor. 
 
Man måste någonstans vilja själv, det tror jag är grundläggande. Vårat jobb är ju att 
uppmuntra, att se, att tro på, att vara flexibla och… ja. 
 
Det är en vilja till förändring. Men det är också en vilja till att ta tag i sitt 
drogberoende. Att man på något sätt blir stöttad i detta och få hjälp med att stå emot 
när suget kommer.  
 
Den egna viljan och stöd och hjälp. Någon som tror på en, någon som respekterar en 
för den man är, det är otroligt viktigt. 
 
Alltså att man träffar rätt personer, att man får rätt behandling, att det är människor 
som tror på en, att det finns en lägenhet, att det finns… ja att det finns förutsättningar. 
 
Motivation, stöttning och hjälp till självhjälp. Att man stärker deras jag och får dem att 
känna sig värdefulla. Att man ger tillbaks namnet på dem, att de blir någon igen. 
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Många gånger kan vi vara experter på att omyndigförklara dem, att de inte blir 
medborgare utan de är hemlösa liksom. 

 
Materialet visar att intervjupersonerna tror att individens egen vilja till en förändring är a och 
o för att de ska ta sig ur situationen som hemlös, samtidigt som mycket stöd och hjälp behövs. 
Att intervjupersonerna ser det som att individen måste vilja själv är en syn som ingår i den 
existentialistiska människosynen som hävdar att människan alltid har ett val. Hon har också 
alltid möjligheten att välja ett annat liv (Olivestam & Thorsén 2003: 39). 
 
En av intervjupersonerna nämner också att det är viktigt att det finns förutsättningar så som 
lägenheter och rätt behandling för att de hemlösa ska komma ur sin situation. Detta tolkar vi 
som att man ser på människan utifrån det samhälleliga perspektivet som ingår i helhetssynen. 
Detta perspektiv betraktar människan utifrån det samhälle hon lever i och man tar hänsyn 
bland annat till hur mycket samhället satsar på exempelvis missbruksvård (a.a.: 56). Vi 
uppfattar intervjupersonens uttalande som att de samhälleliga resurserna har en viktig roll i 
individernas liv och att de påverkas av inom vilka områden i samhället man väljer att satsa på. 
Om samhället inte satsar på hemlösa så minskar chanserna till förändring, här ser man till 
faktorer utanför individen. Denna syn överensstämmer med forskning som visar att 
hemlösheten har ett nära samband med hur samhällets resurser organiseras och fördelas 
(Swärd 1998: 40).  
 
Intervjupersonerna nämner också att det måste finnas rätt behandling för de hemlösa. Denna 
syn stämmer bra med den befintliga kunskapen inom området som säger att förutom att 
bostadsmarknaden måste vara tillgänglig så är också utformningen av missbruksvården viktig 
för att de hemlösa ska kunna ta sig ur sin situation (SOU 2001:95: 42). I dagens samhälle 
finns två lagar som ska hjälpa individerna att komma ur sitt missbruk och dessa är 
socialtjänstlagen och LVM. I socialtjänstlagen kan man läsa att de personer som missbrukar 
ska få den hjälp och vård som behövs för att komma ifrån sitt missbruk (5 kap. 9 §). I de fall 
han/hon motsätter sig hjälpen träder LVM in som innebär tvångsvård. Tvångsvården syftar till 
att motivera till behandling på frivillig väg (3 §).   
 
Flera av intervjupersonerna har synen att för att en förändring av situationen ska kunna ske så 
är det viktigt att det finns någon som tror på de hemlösa och att de ska få känna sig värdefulla. 
Denna syn ligger väl i linje med den humanistiska människosynen. Den humanistiska 
människosynen ser till människans behov och ett av dessa är behovet av uppskattning. Alla 
människor behöver känna uppskattning för att må bra (a.a.: 40).  
 
4.1.4 Vardagen 

 
I materialet framgår det tydligt att intervjupersonerna ser det som att en stor del av 
individernas vardag handlar om droger. Det framgår också att de ser de hemlösas vardag som 
tuff. Den beskrivs i olika termer av intervjupersonerna: 

 
Ja vardagen är ju… och här kan man prata om vardagar och helgdagar därför att 
många av de hemlösa är helt beroende av frivilligorganisationerna. Och där får man 
sin mat, där får man värme, lite omtanke, man finns med i ett socialt sammanhang. På 
lördag söndag så är det där stängt, så lördag och söndag kan vara förödande då. 
 
De lever ju mycket på nätterna, de är vakna på nätterna. Sover kanske lite grann på 
morgonsidan. Om det går. 
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Och där är det väl jakten på alkohol och andra droger som de kan få tag i till bra pris 
eller ingenting. Det är väl deras vardag. 
 
[…] de står utanför bolaget därnere, det är ju som en arbetsdag för dem. Det är ju det 
man gör på dagarna, hela dagarna. 
 
[…] det är ju ett ständigt tjuvande och ett ständigt köpande av mer droger så att, nja, 
det kan inte vara en lätt situation det. 
 

En av intervjupersonerna har synen att de hemlösa är beroende av frivilligorganisationerna på 
grund av att det är där de får mat, värme och så vidare. Vi tolkar det som att intervjupersonen 
ser på de hemlösa utifrån den humanistiska människosynen. Enligt den humanistiska 
människosynen så hör mat, värme och omtanke till de behov varje människa har. Dessa behov 
måste uppfyllas för att människan ska må bra (Olivestam & Thorsén 2003: 40f). Vi tolkar 
intervjupersonens uttalande som att de hemlösa har det extra jobbigt på helgerna när 
frivilligorganisationerna har stängt eftersom de då inte får dessa behov uppfyllda.   
 
Klimatet på gatan 
 
Klimatet på gatan beskrivs som hårt och tufft med en rå ton där det krävs att man är stark. 
Samtidigt beskrivs det också som hjärtligt där det finns en gemenskap bland personerna: 

 
Om man ska vara rå så tror jag att det är en hård jargong. Å andra sidan finns det ju en 
väldig sammanhållning. 
 
Klimatet på gatan är tufft. Det krävs att man är stark fysiskt och psykiskt. 
 
Jag skulle vilja säga att den är rå men hjärtlig. Det är en rå ton och ett otroligt behov 
av bekräftelse från allihop. Man försöker hävda sig och man försöker få bekräftelse fast 
alla är ju likadana. 
 
Ja alltså, det är ju en speciell jargong. Och det finns en sorts gemenskap i den här 
gruppen, alltså man är… man vet om varandra och man har olika roller, man har olika 
status. Men generellt så finns det en… ja någon slags kompisattityd. 
 
Jag har aldrig haft några problem med klimatet på gatan. Men det är klart att det är ju 
högljutt, det kan vara stoj, bråk men det är oftast internt bråk i det här gänget. Men jag 
har aldrig upplevt att jag… en gång har jag känt mig hotad. Men då har de oftast i det 
här gänget gått in och skyddat mig eftersom jag har gått in där och byggt upp ett 
förtroende hos dem. Det tog tid att få ett förtroende hos dem men när man väl fick det 
så accepterade de en, va. Och respekterade en. 
 
Klimatet det är väl intensivt och det är det ju när det gäller droger och relationer. 
 
Det är ganska hårt är det. Det är mycket droger ute på gatan. 
 
Det här gänget som jag träffar på då, de har ju sin jargong men de är väldigt hjärtliga 
och omhändertagande måste jag ju säga. 
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Trots att intervjupersonerna uppfattar individernas vardag som svår så kan de ändå se positiva 
saker som en gemenskap och en kompisanda hos personerna. Just det här att de även vill 
berätta om det goda och det som är bra tolkar vi som att de inte bara vill se bekymmer i 
situationen. Vi ser det som att intervjupersonerna tycker det är viktigt att ta upp och visa på att 
det finns saker som är bra. Enligt vår uppfattning så gör de det för att de tror på de hemlösa 
och att de känner hopp för dem. Men även för att visa att det finns bra saker även i en 
situation som denna.  
 
Vi kan se att det finns respekt för de hemlösa hos intervjupersonerna. Ett av uttalandena visar 
att man jobbar efter att försöka få de hemlösas acceptans och inte tvärtom, det vill säga jobba 
för att de hemlösa ska acceptera intervjupersonerna och det tolkar vi som en tydlig 
humanistisk människosyn. I denna människosyn är människovärdesprincipen, det vill säga 
alla människors lika värde, en grundläggande princip (Thorsén 1997: 80). Vi anser att till 
detta hör en respekt för alla människor, oavsett situation, och det vi kan se hos 
intervjupersonerna är just en tydlig respekt för de hemlösa.  
 
4.1.5 Relationer 

 
Några av intervjupersonerna ser det som att det finns en sammanhållning och en respekt 
mellan de hemlösa och att de accepterar varandra för dem de är: 

 
… en sorts solidaritet eftersom alla är utsatta, alla är på något vis i samma båt. Man 
hjälper varandra. Och det roliga är det här att man gläds för någon det går bra för. 
 
Det är accepterat i det här gänget att man är hemlös. Man köper det läget och det är en 
otrolig sammanhållning som de har. 
 
De respekterar varandra på sitt sätt. Jag tror att de gör det bästa de kan av sina 
relationer. 
 
De har bara varandra att ty sig till och då gör de det. Det kan handla om utnyttjande 
och det kan handla om allt möjligt skit, men det kan också handla om att man faktiskt 
tycker om varandra och försöker att få någon form av bra relation. 

 
En del ser det på ett helt annat sätt: 
 

Ytlig, ytlig bekantskap som bara förstärks utav missbruk. Det är det enda klister de har. 
 
Jag tror inte att de umgås så, de blir ju ganska ensamma då. 
 
Jag tycker ju att den här vänskapen de har är väldigt bräcklig. Det är ju ingenting jag 
skulle luta mig emot när det blåste kallt. 
 

Det framkommer att man ser på förhållandet mellan de hemlösa på två olika sätt. Några ser 
det som att det finns en bra sammanhållning medan några ser förhållandet som väldigt ytlig 
och att det enda som sammanför dem är drogerna. Detta stämmer överens med forskning som 
utförts inom detta område. Forskning kring hemlösa män visar att en stor del av deras liv 
består av att ha kontakt med andra i samma situation. Gemenskapen mellan de hemlösa 
männen kretsar kring missbruket, vilket ofta innebär att den som för dagen har alkohol bjuder 
de andra (Beijer 2003: 52).  
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Vår tolkning är att de personer som ser på förhållandet mellan de hemlösa som bra och med 
en stark sammanhållning ser på människan utifrån den humanistiska människosynen. Den 
humanistiska människosynen lägger stor vikt vid människans behov, i detta fall 
gemenskapsbehovet. Människan behöver känna gemenskap och en grupptillhörighet (Thorsén 
1997: 73).  
 
Det finns ju också de som ser relationen mellan de hemlösa som mindre bra och som säger att 
bekantskapen bara är ytlig och bräcklig. Vi tolkar detta som att de inte kan se individerna i ett 
brett sammanhang utan att de bara ser det dåliga i relationen. Vi uppfattar det även som att det 
kan ligga fördomar och förutfattade meningar bakom synen. 
 
Förhållandet mellan männen 
 
Förhållandet mellan männen ses som lite stökig och ibland konfliktfylld. Ofta handlar 
konflikterna om pengar som man är skyldig varandra men inte betalat tillbaka: 
 

Det finns ofta en rakhet och en tydlighet. Att man säger som det är, man är ganska tuff 
och det kan utåt sett verka som att det är väldigt högljutt, irriterat och aggressivt men 
jag ser det mer som en tydlighet. 
 
De kan vara som hund och katt. De blir ovänner om de ljugit för varandra eller är 
skyldiga pengar. Men det går väldigt fort över. 
 
Konflikter är någonting som alltid finns med på något vis. Man är osams och man… det 
blir missförstånd och det är en misstro på olika sätt. 
 
Det kan vara lite mer stök. Mycket handlar ju om pengar, att man har lovat varandra 
pengar men inte betalat tillbaks och det gör de ju upp internt mellan varandra. Då kan 
det bli slagsmål. 
 
Är det någon som inte har pengar, som inte har sin alkohol så bjuder de, va. Sedan kan 
det ju gå snett och det sker blixtsnabbt det, att de blir aggressiva eller irriterade på 
varandra och så. 
 

Vår uppfattning är att intervjupersonerna ser på individerna utifrån det interpersonella 
perspektivet som ingår i helhetssynen. Det interpersonella perspektivet betraktar människan 
utifrån sina relationer till andra människor, det vill säga hur hennes beteende och upplevelser 
påverkas av de relationer hon har till andra människor (Thorsén 1997: 102). Vi tolkar det som 
att individerna påverkas negativt av sina relationer i de fall då de lånat ut pengar men inte fått 
tillbaka dem. De känner sig svikna och därför uppstår ilska och aggression.   
 
Vår bedömning är att intervjupersonerna ser det som att individerna känner ilska för att de 
andra personerna inte betalar tillbaka pengarna som de är skyldiga, vilket gör att man känner 
att man inte kan lita på varandra. Att kunna känna gemenskap med och tillit till andra är ett 
medfött behov som människan har enligt den humanistiska människosynen (Olivestam & 
Thorsén 2003: 40).  
 
Förhållandet mellan kvinnorna 
 
I förhållandet mellan kvinnorna ser man framför allt rivalitet: 
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Bland kvinnorna kan man se en del konkurrens då. Det kan man ju se på oss tjejer 
också att vi har ju en annan syn på andra kvinnor. Vi tittar alltid på hur de ser ut.  
 
På något vis så umgås inte kvinnorna med kvinnorna. Det verkar vara mer svårt för 
kvinnorna att umgås med kvinnor. Det är mer ett kyligt avståndstagande på något sätt. 
 
Det är ju inte många kvinnor som är hemlösa men de jag stöter på och har stött på, de 
blir oftast rivaler. Pratar mycket skit om varandra och så. 
 
Ibland är det bra och ibland är de som hund och katt. Det är nog mer rivalstänkande. 
 

Mellan kvinnorna ser intervjupersonerna att det finns en rivalitet. Forskning säger samma sak, 
nämligen att andra kvinnor ses som rivaler och därför håller de fast vid de nära väninnor de 
har. Många hamnar ofta i bråk med sina kompisar på grund av att de blir lurade eller att de 
stjäl från varandra men när ilskan har lagt sig så återförenas de alltid i slutändan (Rosengren 
2003: 198-202). 
 
Förhållandet mellan man och kvinna 
 
Förhållandet mellan man och kvinna beskrivs som känslofyllt: 

 
Stormiga relationer. Ena dagen ser de jättekärvänliga ut och håller om varandra och 
nästa dag, nästa timme nästan så hänger smockan i luften och tjejen kommer med en 
blåtira eller vad som helst. 
 
De stöttar verkligen varandra och det finns någon sorts kärleksfull relation i den här 
misären och det kan ibland vara svårt att tro. Men i och med att man är i den 
situationen man är i och det ofta är missbruk med så är det ju en väldigt utsatt situation 
och man kanske grälar ganska mycket och man misstror varandra och så vidare. 
 

Vi tolkar dessa uttalanden som att intervjupersonerna har en humanistisk människosyn där de 
ser på de hemlösa utifrån gemenskaps- och kärleksbehovet. Vår analys är att de ser det som så 
att även dessa individer behöver gemenskap och kärlek. Enligt den humanistiska 
människosynen har alla människor ett behov av tillgivna relationer med andra människor 
(Olivestam & Thorsén 2003: 40). 

 
4.1.6 Pengar 
 
Införskaffandet av pengar 
 
Intervjuerna ger en tydlig bild av synen att de hemlösa skaffar sig pengar genom framför allt 
pension och socialbidrag. Kriminalitet som inkomstkälla nämns också : 
 

De flesta har ju inga pengar. Många av dem har ju sin egen pension, en del har väl 
sjukpension. En del försörjer sig via socialbidrag. 
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Ja många av dem har ju pension. Många, många har pension alltså. Sedan finns det ju 
de som får socialbidrag. Och i de allra flesta fall finns det ju någon sorts kriminalitet 
då. 
 
Det är ju socialbidrag, alla får ju socialbidrag som inte har pension och som inte tjänar 
pengar själva. En del jobbar ju trots att de är hemlösa. 
 
Stölder. Det låter jätteelakt av mig att säga så rakt av men […]. 
 
I det här livet då med drogerna så är det ju väldigt mycket kriminalitet.  

 
En av intervjupersonerna säger: 

 
De flesta har pension. Jag tror inte att det är någon som är hemlös idag som har 
bistånd utan de flesta har pension. Det är ju många som tror att de får socialbidrag och 
går på gatan men så är inte fallet utan de har pension. 
 

De allra flesta ser inte någon skillnad mellan hur män och kvinnor införskaffar pengar men en 
säger: 
 

Men vi förstår väl att kvinnor säljer sig ibland. Det förstår vi ju men i vilken 
utsträckning, hur allt det här går till det har jag ingen aning om för att det pratas aldrig 
om det. 

 
Det som vi lagt märke till är att de flesta av intervjupersonerna nämner pension som 
inkomstkälla allra först och det tolkar vi som att det är detta de vill framhäva först och främst. 
Genom detta tror vi att de vill visa att de också är berättigade till pension precis som alla 
andra. Många nämner socialbidrag som inkomstkälla. Personer som inte själv kan tillgodose 
sina behov har rätt till socialbidrag, eller försörjningsstöd som det heter idag, enligt 
socialtjänstlagen (4 kap. 1 §). Åsikten att det inte finns några hemlösa som får socialbidrag 
finns också. Vi uppfattar det som att man vill försvara de hemlösa genom att förtydliga hur 
det är men även att man vill slå hål på gamla myter, föreställningar och fördomar.  
 
En av intervjupersonerna nämner endast kriminalitet som inkomstkälla. Vi tolkar detta 
uttalande som att intervjupersonen har en ganska hård och enkelriktad syn på de hemlösa. Här 
ser man inte på individen utifrån olika perspektiv utan det verkar bara finnas ett sätt att få 
tillgång till pengar på, vilket enligt intervjupersonen är genom kriminalitet. Vår tolkning är att 
han/hon helt har uteslutit andra alternativ som exempelvis pension och bidrag. Vi uppfattar 
det som att det kan vara fördomar och förutfattade meningar som bidrar till denna syn eller så 
är det helt enkelt så att man inte vill se något annat än kriminalitet som inkomstkälla. 
 
Synen skiljer sig gällande om det finns kvinnor som säljer sig eller inte. En av 
intervjupersonerna förstår att kvinnorna säljer sig ibland och det kanske beror på att han/hon 
kommer närmare de hemlösa genom sitt arbete än andra. Denna person kanske kommer de 
hemlösa närmare in på livet och därmed ser och uppfattar mer saker än övriga 
intervjupersoner. Men det kan också vara så att de andra intervjupersonerna inte riktigt vill se 
att det existerar, eller kanske vill de inte nämna det för att det kan ge en ofördelaktig bild av 
de hemlösa. Men självklart kan det också vara så att intervjupersonen har förstått saken fel, att 
han/hon har uppfattat det som att en del säljer sig fast så inte är fallet.  
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Vad pengarna går till 
 
Synen att de lägger sina pengar på droger framkommer tydligt i materialet: 
 

Droger. Möjligtvis lite pengar till (frivilligorganisation), det är ju mest en symbolisk 
summa. Jag får nog säga alkohol och droger, det låter hemskt men det är faktiskt så. 

 
Ja det är ju oftast droger. Ja… mycket droger är det. För jag menar, har man 
ingenstans att ta vägen då har man heller ingenstans att lägga saker som man skulle 
vilja köpa. 
 
Mest till sprit och narkotika. 

 
En annan har synen att vad de lägger sina pengar beror på vilken period de är i: 
 

Är de i en period när de verkligen försöker göra någonting åt det, när de har varit på 
avgiftning eller har en lägenhet kanske, som man faktiskt kan få tag i, då försöker de väl 
något sätt att underhålla det lite då. Men sedan kommer det ju en period igen då det 
bara handlar om droger i stort sett. Och då blir de av med lägenheten och då handlar 
det bara om att pengarna går till droger. Man äter inte ens alltså. 
 

Hygienartiklar, kläder och mat kan man få på frivilligorganisationerna och där finns också 
möjligheten att duscha. En av intervjupersonerna ser det som att detta inte är så lyckat: 
 

Man kan ju önska att de inte, det låter hårt det här men det är ju mitt synsätt, det är ju 
att egentligen ska man ju inte ge bort så mycket. För att ju mer du ger bort, om du ger 
en person frukost och lunch, då kan de lägga de pengarna på alkohol och droger 
istället. Och ju jobbigare det blir att missbruka desto snabbare får du det här 
förändringstänket, att det är jobbigt, jag vill ha en förändring i mitt liv, jag orkar inte 
med det här. Det låter väldigt hårt men det är ju ändå dit man vill komma med dem. 

 
Materialet visar en syn på att de i huvudsak lägger pengarna på droger. Detta stämmer bra 
överens med Rosengrens forskning. Den visar att kvinnorna i Rosengrens avhandling i bästa 
fall försörjer sig på pension eller sjukbidrag vilket inte innebär några större summor. Pengarna 
går till skulder, droger och andra inköp. De kvinnor som inte har pension eller sjukbidrag 
tvingas ofta tigga, stjäla, sälja narkotika eller prostituera sig (Rosengren 2003: 176ff).  
 
Att pengarna går till droger verkar intervjupersonerna vara överens om, andra saker som de 
behöver får de oftast på frivilligorganisationerna. Synen att detta hjälper dem med sitt 
missbruk finns bland intervjupersonerna. Man menar att det ska vara så jobbigt som möjligt 
att missbruka eftersom de då snabbare kommer till insikt om att de måste sluta droga. Vi 
uppfattar det som att man genom denna inställning vill individens bästa. Vår tolkning av det 
är att det visar på att man vill att personerna ska sluta med drogerna, att man vill att de ska bli 
fria från missbruket och påbörja ett annat liv. I uttalandet säger intervjupersonen att det låter 
hårt att säga att man inte ska hjälpa de hemlösa så mycket med kläder och så vidare. Vi 
uppfattar det som att han/hon vill försvara sig på något sätt. Vi tolkar det som att 
intervjupersonen tror att vi kanske tycker att synen är hård och att vi kanske inte riktigt kan 
förstå varför han/hon ser det som han/hon gör. Vi tror att intervjupersonen menar att den 
allmänna uppfattningen är att de hemlösa ska få mat och kläder och att man ska hjälpa dem på 
alla sätt, därför kan uttalandet låta hårt i allmänhetens öron. 
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4.1.7 Droger 
 
Droger som orsak till hemlösheten 
 
En del ser hemlösheten som ett resultat av drogmissbruket. Intervjupersonerna menar att för 
många personer har drickandet gått överstyr och de har tappat kontrollen: 

 
[…] väldigt ofta finns det ju missbruk med i bilden. Och… man har på något sätt 
kommit snett va, de allra flesta har ett långvarigt missbruk, det kan man säga.   
 
 Många kanske har haft ett arbete, fast jobb och bostad. Men det har alltid funnits med 
ett missbruk vid sidan om då. Sedan har ju det där ökat av olika anledningar och de 
börjar missköta sitt jobb och de blir av med jobbet.  
 
De som jag har talat med har ju haft ett vanligt jobb, en familj och kanske använt 
droger. Druckit lite för mycket och så har det blivit värre och värre och till slut har det 
gått överstyr…  
 
Man klarar inte av att ta hand om ett hem om man lever på droger […]. Till slut blir 
man vräkt och så blir man hemlös. Så oftast handlar det om droger. 

 
En av intervjupersonerna menar att missbruket och hemlösheten börjar tidigt i livet och att 
detta så småningom leder till hemlöshet: 

 
Anledningen till att man är hemlös börjar ju redan i barndomen. Har man inte blivit 
respekterad som barn och man börjar med droger långt nere i tonåren så utvecklas 
detta till kriminalitet och drogberoende och sedan hemlöshet. 

 
Intervjupersonerna lägger orsakerna till hemlöshet utanför individen, de ser det inte som deras 
fel utan det är yttre orsaker så som droger och uppväxttillvaro. Att se till uppväxtvillkoren 
betyder att man ser på individen utifrån ett interpersonellt perspektiv, ett perspektiv som ingår 
i helhetssynen. Enligt det interpersonella perspektivet påverkas människans beteende av de 
relationer hon har till andra människor. I sociala sammanhang påverkas hon av bland annat 
roller och makt. Det innebär också att människan får sin identitet och omvärldsuppfattning 
insocialiserade ifrån barndomen (Thorsén 1997: 102). Synen att orsakerna till hemlösheten 
beror på uppväxtvillkoren stämmer bra med den individinriktade förklaringsmodellen som 
Swärd skriver om. I modellen ingår bland annat besvärliga barndomsförhållanden som orsak 
till hemlösheten (Swärd 1998: 40). 
 
Synen att droger är en orsak till hemlösheten stämmer överens med den kunskap som finns 
inom området. Socialstyrelsens rapport från år 2005 visar att den största orsaken till 
hemlöshet beror på missbruksproblem (Socialstyrelsen 2006: 47). Synen stämmer också 
överens med Swärds forskning som påvisar att missbruksproblem är en orsak till att man inte 
klarar av att bo i egen lägenhet (Swärd 1998: 40).  
 
Droger som orsak till att man blir kvar i hemlösheten 
 
I materialet framkommer det att några av intervjupersonerna ser drogmissbruket även som en 
orsak till varför de hemlösa blir kvar i hemlösheten:  
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Jag tror att, att vara hemlös är väldigt slitsamt, alltså det här att inte få sova ordentligt, 
att alltid vara på språng, alltid vara på flykt, du har ingenstans där du kan slå dig till 
ro. För att klara detta så behöver du oftast självmedicinera dig med droger. 
 
[…] men missbruket är ju otroligt viktigt… Det är ju inte ointelligenta människor utan 
de bränner ju sina skepp juridiskt och ekonomiskt på grund av missbruket. 
 

Att vara en i gänget och rädslan för att komma in i en trygg och främmande miljö är andra 
orsaker i deras svar: 

 
Jag tror att det dels är att de har sitt missbruk, sitt beroende. De tar sig inte ur det. 
Sedan tror jag också att det är mycket rädsla. Det är rädslan att komma in i en trygg 
miljö som skrämmer dem. 
 
Och sedan det här att i min grupp så har jag mitt sociala nätverk, de andra 
missbrukarna är mina kompisar, det här är mina vänner, det här är min familj. Det här 
att tillhöra är viktigt, en fundamental grej. Att jag är hellre kvar i misären där jag är 
någon än att riskera att inte få det bättre. 
 
Och så mycket rädslor då förstås, jag vet vad jag har men vet inte vad jag får. Man har 
blivit sviken på många olika sätt, i sin uppgivenhet då. 

 
En av intervjupersonerna ser det som att individerna måste använda droger för att klara av 
situationen att inte kunna slå sig till ro någonstans. Att alltid vara på flykt innebär att 
individen inte känner någon säkerhet eller trygghet. Trygghetsbehovet är ett behov som alla 
människor har enligt den humanistiska människosynen (Olivestam & Thorsén 2003: 40). Vi 
tolkar intervjupersonens syn som att individerna använder droger för att slippa känna behovet 
av säkerhet.  
 
En annan orsak de nämner är känslan av tillhörighet. Här tolkar vi det som att de ser på 
individerna utifrån den humanistiska människosynen. Enligt denna syn så är känslan av 
tillhörighet ett behov som alla människor har (Olivestam & Thorsén 2003: 40). Människan 
mår bra av relationer till andra människor. Intervjupersonerna ser det inte som att det är de 
hemlösa själva som bär skulden för att de blir kvar i sin situation.  
 
Synen att rädslan för att komma in i en trygg miljö är en orsak till att man blir kvar i 
hemlösheten tolkar vi utifrån den existentiella människosynen. Enligt denna människosyn har 
människan genom sin frihet alltid ett val (Thorsén 1997: 54). Vi uppfattar intervjupersonens 
syn som att individerna antingen kan välja att gå emot sina rädslor eller välja att stanna kvar i 
den miljö de lever i.  
 
Droger som bedövningsmedel 
 
Synen att en stor del av de hemlösa oftast använder droger för att bedöva känslor och för att 
fly från sin situation framkommer tydligt i materialet: 
 

Droger är ju oftast ett sätt att klara den här situationen. Och det brukar de väl säga att 
ja, jag vill vara drogfri men jag kan inte vara det när jag går ute på gatan, när jag inte 
har någonstans att bo, då kan jag inte vara drogfri. 
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De knarkar för att döva sin ångest. Och för att värma sig, sover bra, somnar gott av 
spriten. 
 
De bedövar smärta kan man säga. Och då pratar jag inte om att de har ont i ett finger 
utan då pratar jag om psykisk smärta, att man har ont i själen. Så att det är därför de 
dricker, de mår inte bra, de mår psykiskt dåligt över den levnadssituation som de har. 
 
De dövar sig. För att kunna sova, för att över huvud taget kunna gå ner i varv. 
 
Få distans, komma bort, sluta tänka, sluta tänka på all ångest som ofta ligger till grund 
för ett drogberoende. 
 
När man lär känna dem, då kan jag också förstå att de har valt missbruket. För det är 
många som berättar historier som är oerhört skrämmande. 

 
Intervjupersonerna ser det som att de hemlösa använder droger för att klara av det tuffa liv de 
lever och för att döva känslor som bland annat ångest. Detta stämmer bra med den forskning 
som Rosengren utfört. Rosengren menar att kvinnorna känner sig behandlade som onödiga, 
överflödiga och värdelösa i samhället. För att dämpa känslor som dessa använder många av 
de hemlösa droger av olika slag. Drogerna är en nödvändig del av överlevnadsstrategin 
eftersom de även dövar missmod och förtvivlan (Rosengren: 2003: 63f). Många kvinnor 
använder droger som självmedicinering, de behöver droger för att komma igång på dagen och 
de använder det också som antidepressivt medel (a.a.: 126).  
 
Att intervjupersonerna har synen att de hemlösa använder droger för att bedöva bland annat 
sina känslor och sin psykiska smärta tolkar vi som att de ser på människan utifrån den 
humanistiska människosynen. Enligt denna människosyn så har varje människa medfödda 
behov av bland annat mat, trygghet, gemenskap, kärlek, uppskattning och självförverkligande 
och dessa behov måste vara uppfyllda för att människan ska må bra (Olivestam & Thorsén 
2003: 40). Vår uppfattning är att intervjupersonerna ser det som att de hemlösa använder 
droger för att dessa behov inte är tillfredsställda, det vill säga, de hemlösa mår dåligt av att 
behoven inte är uppfyllda och detta bedövar de med droger. 
 
Vi kan även se den existentialistiska människosynen framträda i materialet där någon säger 
sig förstå varför en del har valt missbruket. Enligt existentialismens människosyn kan 
människan alltid reflektera i en situation och därmed ta ett beslut om vad hon ska göra (a.a.: 
2003: 37). Vi tolkar det som att intervjupersonen menar att även om de hemlösa har varit med 
om hemska upplevelser så har denne alltid ett val att antingen bedöva sina tankar och känslor 
med droger eller att bearbeta sina upplevelser med professionell hjälp. 
  
Orsakerna till drogberoendet finns i barndomen 
 
Synen att orsakerna till drogberoendet börjar redan i barndomen finns bland 
intervjupersonerna: 

 
Det är allt ifrån att de är överaktiva ända sedan de var barn, alltså de har någon form 
av diagnos. Men sedan är det också sexuella övergrepp. Utanförskap, att man inte 
känner att man är värd någonting och vad det beror på… men det ligger i barndomen. 
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Här ser man människan utifrån ett interpersonellt perspektiv vilket analyserar hur människan 
påverkas av sina relationer till andra människor både utom och inom familjen (Olivestam & 
Thorsén 2003: 55). Vi tolkar det som att intervjupersonen menar att det kan vara skadliga 
relationer i individens barndom som har bidragit till att individen testat droger. Vi uppfattar 
det också som att man ser på människan utifrån ett ekologiskt perspektiv eftersom vi kan se 
att en del av intervjupersonerna inte lägger hela skulden på individerna för sitt missbruk utan 
de ser orsaker i deras omgivning. Det ekologiska perspektivet ser till hur individen påverkas 
av sin miljö (Thorsén 1997: 104). Vi kan se ännu en människosyn och det är den 
psykoanalytiska människosynen. Enligt denna syn så har människan en medvetandenivå som 
man endast kan komma åt om vissa metoder inom psykoanalysen tillämpas. Denna nivå kallas 
det undermedvetna där jobbiga tankar och känslor finns från exempelvis svåra upplevelser i 
barndomen (Olivestam & Thorsén 2003: 28f). Vi tolkar det som att intervjupersonen menar 
att personen har testat droger på grund av att de vill slippa minnas.  
 
Att sluta med missbruket 
 
Någon har synen att det är svårt att bryta missbruket: 

 
Det är svårt att bryta den onda cirkeln, de saknar sina kompisar. De söker upp 
varandra och får återfall. 

 
En av intervjupersonerna ser inte att det svåra ligger i att kunna sluta med missbruket utan det 
svåraste är att komma in i den sociala gemenskapen igen: 
 

Att sluta med själva drogen är ju liksom inget problem, det är ju bara att skruva på 
korken det i princip. MEN det är ju resten också, det här sociala. Att komma tillbaka in 
i samhället och bli en individ. De här hemlösa, vi kallar dem för hemlösa men de här 
hemlösa har ju ett namn. Och det är ju det de känner att de har förlorat, namnet och 
identiteten. 
 

Synen att det är svårt att bryta missbruket på grund av att deras umgängeskrets använder 
droger finns också bland intervjupersonerna. Detta stämmer överens med forskning som 
framkommit inom området. Forskning visar att eftersom de hemlösas tillvaro ständigt kretsar 
kring droger så blir det väldigt svårt för dem som verkligen vill ta sig ur drogmissbruket. När 
en person har kommit ut från exempelvis ett behandlingshem så träffar han/hon sina gamla 
kompisar och blir genast erbjuden alkohol eller droger. Om personen inte vill ta emot något så 
blir de ofta övertalade och så drar missbruket igång igen (Beijer 2003: 52).  
 
Man ser på människan utifrån det existentiella perspektivet när man menar att det bara är för 
den hemlösa att skruva på korken på flaskan, det handlar återigen om att människan har ett 
val. Samtidigt kan vi se att det även finns en humanistisk människosyn hos intervjupersonen 
som vill framhäva att de hemlösa inte bara är en grupp utan människor med namn och egna 
identiteter. Enligt den humanistiska människosynen så har alla människor lika värde och man 
ska se till varje enskild individ och inte som grupp (Thorsén 1997: 80).  
 
4.1.8 Övernattningsmöjligheter 
 
För att få tillgång till tak över huvudet på natten så måste man vara drogfri. Om man lyckas 
hålla sig drogfri finns flera olika boenden att välja bland:  
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Om man ska bo hos […] måste ju drogberoendet gå ner och då får man ett rum och 
man får personal som gör allt i deras makt för att hjälpa till under den perioden de bor 
där. […] gäster är i allmänhet tacksamma och glada […]. 
 
Men om man vill vara drogfri så finns det ju möjligheter. Då har vi olika typer av 
boenden. 
 
Vi har [boende], vi har [boende], vi har olika boenden och det finns ju plats. 
 
Övernattningsmöjligheter finns om man vill visa att man själv vill göra någonting åt 
det. 
 

En av intervjupersonerna talar om de hemlösa som gäster och detta tolkar vi som att man har 
en respektfull syn på individerna. Här kommer den humanistiska människosynen in igen, som 
ju ser till alla människors lika värde (Thorsén 1997: 80).  
 
Inom den existentiella människosynen så talar man om ansvar och medansvar. Syftet ska vara 
att stödja individen i ett ökat ansvarstagande samt ge en ökad insikt i de konsekvenser som 
kan bli följden av de egna handlingarna (a.a.: 59). Intervjupersonerna säger att det finns 
boenden bara man kan hålla sig drogfri, samt att de där får den hjälp de behöver och vår 
uppfattning är att de ser på människan utifrån det ovan förklarade existentiella synsättet. Vi 
tolkar det som att detta synsätt kan bidra till att de hemlösa får motivation till att sluta med sitt 
missbruk eftersom de vet att de då får tak över huvudet. 
 
Synen att det inte bara är att placera ut individen utan att det är viktigt att boendet passar 
honom/henne finns. En av intervjupersonerna säger: 
 

Men man måste ju se till hur det ser ut runt den enskilde, vad passar honom? Så att man 
inte bara trycker in honom på ett ställe. 
 

I materialet framkommer också synen att det är viktigt att individen får ett boende som passar 
just honom/henne och detta är ett synsätt som ser till varje individs bästa. Här tar man hänsyn 
till många olika faktorer som kan spela in, något som helhetssynen tar fasta på. Helhetssynen 
utgår från flera olika perspektiv för att förstå människan (a.a.: 100). Det räcker inte med att 
endast placera individen på ett boende och sedan får det räcka utan man måste se till så att 
personen får det som passar honom/henne för att han/hon ska trivas och må bra. Denna syn 
ligger väl i linje med socialtjänstlagens riktlinjer. Enligt lagen ska man arbeta efter att 
människor med svårigheter ska få personligt stöd så att de kan leva sitt liv på det sätt som 
anses vara normalt för andra. Det ska genomföras med respekt för den enskilde individens 
självbestämmanderätt, personliga integritet, solidaritet och eget ansvar (1 kap. 1 §). Vi menar 
att detta synsätt visar på att man respekterar varje individ och att man behandlar denne med 
värdighet.  
  
I de fall individerna inte kan vara drogfria uppger intervjupersonerna att 
övernattningsmöjligheterna är väldigt små och att de då sover på platser som vindar, 
trappuppgångar och källare:  
 

Det finns inte. Det finns inget härbärge. 
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Om man är drogpåverkad så är de väldigt dåliga. Då sover man tillfälligt hos kompisar 
eller vänner eller ute. I trappuppgångar, vindar, garage och så vidare. 
 
Ja de sover ju där de finner sin trygghet. Många sover ju i trappuppgångar, portar, 
kulvertar, garage, källare. 
 
De har ju inga… så då blir det ju trapphus… så det är skönt att det börjar bli vår tycker 
jag. Usch det är det jobbigaste på vintern alltså. När man inte vet om folk har överlevt 
eller inte. 

 
Hos en av intervjupersonerna framgår oron för de hemlösa på ett tydligt sätt. Han/hon menar 
att det är hemskt att inte veta om de hemlösa har överlevt vintern eller inte. Detta tolkar vi 
som att intervjupersonen ser de hemlösas övernattningssituation som tuff. Detta stämmer med 
den forskning som genomförts. Forskning visar att livet som hemlös är svårt och innebär 
ständiga förflyttningar. Kvinnornas liv består i att bo några veckor hos kompisar, några 
veckor på stan, månader på härbärgen och behandlingshem (Rosengren 2003: 150). 
 
Forskning bestående av intervjuer med personal på verksamheter för hemlösa kvinnor visar 
att de ser det som viktigt för hemlösa kvinnor att kunna bo på en plats utan män, detta för att 
många kvinnor utnyttjas av männen. Personalen har också synen att kvinnor behöver andra 
miljöer och sysselsättningar än män. Kvinnorna behöver bo i rum som de kan pynta och göra 
hemtrevliga. Kvinnliga sysslor behöver också lyftas fram som exempelvis bakning, målning 
och sömnad (Thörn 2004: 132-136). Vår analys av denna forskning är att man strävar efter att 
göra kvinnorna kvinnligare och att man försöker förstärka skillnaderna mellan att vara man 
och kvinna. Det tycks vara viktigt att skilja mellan könsrollerna. 
 
4.1.9 Samhällets syn 
 
Många av intervjupersonerna ser det som att folk i allmänhet inte riktigt vill kännas vid 
problemet med hemlösa och att de istället blundar för det:  
 

Allmänt sett så tycker jag man är väldigt tyst om allt detta. Det talas inte om det, man 
vill inte komma i kontakt med det. 
 
Jag tror att allmänheten ser det… förfärligt tycker de nog att det är. Och obehagligt. 
Man vill inte se det helst, man vill inte ta i det. 
 
Man vill inte gärna ha dem inpå sig, man vill inte gärna veta att de finns. 
En del människor ser på hemlösa som några andra. 
 
Folk har oftast svårt för det här med missbruket, de förstår inte varför man inte tar tag i 
sitt liv och gör någonting åt det. Det vet jag inte vad jag ska ha för åsikt om men jag 
brukar alltid säga att det finns alltid en anledning till varför man hamnar i missbruk. 
Och den anledningen har man inte skapat själv. 

 
Synen att det finns personer som förstår hur jobbig de hemlösas situation är och att det finns 
de som bryr sig existerar också hos intervjupersonerna: 

 
Sedan finns det människor som kämpar för att de här människorna ska få det drägligt… 
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En del tycker så fruktansvärt mycket synd om dem och de ska göra allting och de ska 
göra det och det för de hemlösa. 

 
Men så finns det en del som ser och förstår att det här inte är lätt. 
 
Hjärtat blöder nog på dem, det gör det på mig med […]. 

 
Samtidigt som intervjupersonerna ser det som att många människor gärna vill ställa upp för 
dem och hjälpa dem på alla sätt så tror de också att många ser ner på de hemlösa och även 
väljer att blunda för problemet. Detta stämmer med forskning inom området. Thörn skriver i 
sin avhandling att många av de intervjuade hemlösa kvinnorna berättar att de känner sig 
stämplade som annorlunda av omgivningen och i förhållande till dem som antas befinna sig 
inne i samhället. Några upplever det som att de inte existerar eftersom människor runt 
omkring blundar för deras situation (Thörn 2004: 172-175).  
 
Vi kan också se att en av intervjupersonerna ser det som att allmänheten har svårt att förstå 
varför individerna inte tar sig ur missbruket och sin situation. Vår uppfattning är att 
intervjupersonen ser det som att människorna i samhället har en existentialistisk människosyn. 
Den existentialistiska människosynen ser till människans fria val. Det är hon själv som väljer 
om hon ska stanna kvar i missbruket eller ta steget att sluta (Olivestam & Thorsén 2003: 37). 
Genom att allmänheten har denna syn på de hemlösa så lägger de också skulden till 
missbruket på individerna själva.  
 
Orsaker till den nedvärderande synen 
 
Några tror att den nedvärderande synen beror på okunskap där man menar att samhället inte 
har den kunskap om de hemlösa som de som arbetar med dem har:  
 

Allmänheten generellt har ju den uppfattningen att ge dem mat, […] öppna ett 
härbärge. Men det är ju kanske de som inte har sett det vi har sett och har fått den 
kunskapen. 
 

Men även att människor i samhället har svårt för att förstå att alla inte är likadana som en 
själv: 

 
JAG klarar ju av att göra så och så, då måste ju alla andra klara det. JAG kan supa 
ordentligt och så här men jag klarar att gå till jobbet dagen efter. Alltså, jag har inte 
kunskap eller förståelseperspektiv för hur det är att vara annorlunda. 

 
Synen att det beror på vilken människosyn man har finns också: 

 
Det beror väl kanske på vad man har för människosyn. Är man villig att respektera alla 
människor så har man lättare för att se att det finns missbrukare och att de har det 
jobbigt. Men har man kanske en hårdare människosyn, att var och en får ta hand om sig 
själv, så tror jag inte att man är så villig att se en missbrukare med kärleksfulla ögon, 
det tror jag inte. 
 

Att några av intervjupersonerna tror att den nedvärderande synen beror på bristande kunskap 
inom området och att det beror på vilken människosyn man har tolkar vi som att de ser det 
som att allmänheten har en alltför dålig förståelse för de hemlösa och deras livssituation.  
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Synen på män och kvinnor 
 
En del ser det som att allmänheten har olika syn på män och kvinnor. En del tror att man 
uppmärksammar kvinnan mer än mannen bland annat på grund av att hon kan vara 
mamma: 
 

Jag tror nog att folk tycker det är mer synd om en kvinna som är hemlös, det tror jag 
nog, än om en man är det. Det är väl så att en kvinna är mer sårbar och mer känslig 
kanske och fysiskt svagare. 
 
Jag tror att man ser, man uppmärksammar en kvinna mer. Hon sticker ut mer, va. Det 
är nog den här synen att kvinnan är mer omhändertagande[…] hon är mamma, hon är 
kvinna,  hon är något slags mjukare väsen.  
 

Tron att det inte finns någon skillnad i synen mellan könen finns också: 
 
En hemlös är en hemlös, det har blivit ett begrepp och jag tror inte att man lägger in 
någon värdering i om det är en man eller kvinna. Det är i och för sig hemskt men jag 
tror det är så. Jag tror inte att man skrapar på ytan av det begreppet utan en hemlös är 
en hemlös och sedan oavsett om det är en man eller kvinna, det… 
 

En del tror att allmänheten ser kvinnan mer än mannen bland annat på grund av att kvinnan är 
just en kvinna och för att hon också kan vara mamma. Detta uppfattar vi som att 
intervjupersonerna ser det som att samhället ser på människan utifrån det kulturella 
perspektivet som ingår i helhetssynen. Enligt det kulturella perspektivet betraktar man 
människan utifrån den kultur hon lever i och det kan handla om exempelvis agerande, klädsel 
och talspråk. Den kultur människan lever i ger henne olika beteenden och dessa har ett visst 
symbolvärde som kanske inte stämmer överens med andra kulturer (Thorsén 1997: 104). Med 
andra ord kan ett beteende som accepteras i en kultur kanske inte accepteras i en annan. Vi 
tolkar det som att intervjupersonerna har synen att allmänheten ser på de hemlösa utifrån hur 
de uppträder i samhället. Vad vi menar är att de hemlösa kvinnornas agerande inte stämmer 
överens med samhällets syn på hur kvinnor ska agera. De uppträder inte som kvinnor 
”förväntas göra”. Vi är mer vana vid att männen hörs och syns än att kvinnorna gör det. 
 
Tron att en hemlös är en hemlös och att man inte bryr sig om vare sig det är en man eller 
kvinna finns också, vilket intervjupersonen säger är hemskt. Vår uppfattning är att 
intervjupersonen ser det som att samhället inte ser de hemlösa som män och kvinnor utan de 
ses mer som en grupp. Vi tolkar också uttalandet som att intervjupersonen ser det som att 
allmänheten inte förstår vad det innebär att vara kvinna och hemlös, att det till och med är 
värre att vara hemlös kvinna än hemlös man. Intervjupersonen vill inte se de hemlösa som en 
grupp eller som ett begrepp, utan strävar istället efter att se individen bakom hemlösheten. Vi 
uppfattar också hennes uttalande som att detta är något som även samhället borde göra, se att 
det faktiskt finns en människa bakom varje ”hemlös”.  
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5. Slutdiskussion 
 

Vårt syfte med studien var att undersöka hur synen på de hemlösa och deras livssituation ser 
ut enligt ett urval personer som i sitt arbete kommer i kontakt med hemlösa människor. De 
frågor vi ställde oss var: Hur ser deras syn på hemlösa och deras livssituation ut? Skiljer sig 
synen åt? Vilka syner finns?  
 
Som svar på den första frågan om hur deras syn på de hemlösa och deras livssituation ser ut så 
visar resultatet i vår studie att majoriteten av intervjupersonerna normaliserar de hemlösa. De 
ser dem inte som annorlunda men ändå har de synen att de lever ett tuffare liv och att de 
måste kämpa mer än andra för sitt uppehälle. Resultatet visar även att de ser de hemlösas 
livssituation som hård och tuff och att man som individ måste vara en riktig överlevare för att 
klara livet som hemlös. Intervjupersonerna delar synen att individerna lever i utsatthet med en 
ständig oro för att inte veta var de ska sova nästkommande natt, något de ser som psykiskt 
påfrestande.  
 
Skiljer sig synen åt mellan personerna? Ja, resultatet visar på skillnader i synen hos 
intervjupersonerna inom vissa områden som exempelvis hur de hemlösa skaffar sig pengar 
och hur deras relationer sinsemellan är.  
 
Vilka olika syner finns? De olika människosyner vi kan se hos intervjupersonerna är den 
humanistiska människosynen, helhetssynen, den psykoanalytiska människosynen samt den 
existentialistiska människosynen. Vi tror att bemötandet och hjälp- och stödinsatserna kan 
påverkas av vilken människosyn man har, därför vill vi reflektera över och diskutera kring 
vilka konsekvenser intervjupersonernas människosyn kan få för de hemlösa.  
 
En grundläggande tanke inom humanismen är att alla människor har lika värde (Thorsén 
1997: 80). Med detta följer också, enligt vår tolkning, att alla personer ska accepteras och 
respekteras för dem de är och det är något vi tydligt kan se i vårt material. Detta kan bidra till 
att man möter individerna i en Jag-Du relation. Denna relation innebär att individerna ses och 
blir bemötta som personer och som hela människor. Man agerar utifrån den livssituation som 
människorna befinner sig i just för tillfället (Blomdahl Frej & Eriksson 1998: 23). Av den 
anledningen tror vi att den humanistiska människosynen, som ju finns hos intervjupersonerna, 
kan medföra att de hemlösa får ett bra och värdigt bemötande. Vi har fått uppfattningen att 
intervjupersonerna har en god förståelse för individerna och deras situation, därför tror vi 
också att de hemlösa kan bli bemötta med empati. Enligt Ulla Holm (2001: 9) betyder empati 
att förstå hur en annan människa har det och att vägledas av den förståelsen i bemötandet och 
val av behandling (a.a). Det centrala i begreppet empati är att beröras av den hjälpsökandes 
känslor och att förstå den andres upplevelser och därmed vägledas av den erhållna förståelsen 
i kontakten med den hemlösa individen, vare sig hjälpen består av handling eller 
kommunikation (a.a.: 127). Vi tror att en respektfull och empatisk syn bidrar till en vilja att 
hjälpa och stötta, vilket i sin tur kan öka chanserna för de hemlösa att få den rätta hjälpen och 
stödet de behöver. Eftersom intervjupersonerna har denna människosyn så tror vi också att 
insatserna kan anpassas efter varje individ, att man tar fasta på att varje individ är unik och att 
var och en därför behöver olika hjälp- och stödinsatser.  
 
Som vi tidigare beskrivit så innebär helhetssynen att man ser på individen utifrån många olika 
perspektiv, vilket medför att man ser hela människan (Thorsén 1997: 100). Att 
intervjupersonerna ser på människan utifrån helhetssynen anser vi är bra eftersom vi då tror 
att intervjupersonerna ser individerna i sitt sammanhang. Genom att intervjupersonerna ser på 



 46 

individerna utifrån helhetssynen så inser de troligtvis att det inte räcker med att ge de hemlösa 
en lägenhet och sedan klarar de sig själva. Förmodligen vet de också att det behövs rätt stöd 
och insatser för att de ska klara av livet i lägenheten. Genom att intervjupersonerna har denna 
människosyn så tror vi att chanserna ökar för individerna att ta sig ur sin livssituation 
samtidigt som möjligheterna till att bibehålla sin nya situation ökar. Vi tror att denna 
människosyn bidrar till en ökad förståelse för dessa personer och en ökad insikt i deras 
livssituation och förhoppningsvis ökar då chanserna för de hemlösa att erhålla rätt hjälp och 
stöd. Risken att de får fel hjälp minskar då man ser saken ur många olika perspektiv. Olika 
perspektiv kan ge fler förklaringar till problemet eller situationen. Därmed slipper man också 
dra felaktiga eller förhastade slutsatser om individen eller situationen. Att se på individen 
utifrån helhetssynen innebär att ha en öppen syn på människan. Vi tror att detta kan bidra till 
att intervjupersonerna lättare kan acceptera att individerna exempelvis agerar på ett visst sätt. 
Vi anser att ju större acceptans man har desto större förutsättningar finns för ett bra 
bemötande.  
 
Hos intervjupersonerna finns också den psykoanalytiska människosynen där man ser till 
människans olika medvetandenivåer, däribland den undermedvetna nivån där tankar och 
känslor som är tunga för oss finns (Olivestam & Thorsén 2003: 28f). I studien framgår det att 
man ser uppväxtvillkoren som en orsak till bland annat drogmissbruket. Gällande de hjälp- 
och stödinsatser de hemlösa kan få utifrån denna människosyn så kan vi tänka oss att hjälpen 
och stödet innehåller mycket samtal. Vi tolkar det som att man inom den psykoanalytiska 
människosynen genom samtal vill plocka fram de tankar och känslor som gör att man 
exempelvis missbrukar. Vi anser att det kan vara bra eftersom individerna då kan prata av sig 
om det som de mår dåligt av. Detta tror vi kan medföra att individerna själva kommer till 
insikt med varför de befinner sig i den situation som de är. Förståelsen för sin egen situation 
kanske underlättar för dem att ta sig ur sina svårigheter. Att se på människan utifrån detta 
synsätt tror vi kan bidra till ett bemötande som innehåller en hög grad av förståelse. Vi menar 
att man inte dömer individerna för den situation de befinner sig i utan lägger istället skulden 
utanför dessa personer.  
 
Inom den existentialistiska människosynen ser man till människans fria val där hon till 
exempel antingen kan välja att sluta eller att fortsätta med sitt missbruk (Olivestam & Thorsén 
2003: 37). Vi tror att denna människosyn kan bidra till att individerna kan motiveras till att 
komma ur sin utsatta situation. Genom att de får känna att de har ett eget ansvar för sitt liv så 
kanske de också känner att det finns någon som tror på dem, vilket vi menar är värdefullt för 
individernas självkänsla. Vi tror att den största delen av de hjälp- och stödinsatser som 
individerna kan få utifrån denna människosyn baseras på motivationsarbete. Genom att ha 
denna människosyn tror vi att intervjupersonerna kan få individerna att inse att de själva 
måste ta valet att ta sig ur sin situation, att valet måste komma inifrån individerna själva. En 
risk med denna människosyn bedömer vi kan vara att individerna känner att de får ta ett för 
stort ansvar vilket kan bidra till att dessa blir apatiska och inte orkar göra något åt sin 
situation. De kan känna att situationen blir övermäktig. I och med att en stor del av ansvaret 
läggs på individerna själva så kanske bemötandet kan bli lite hårt på det sätt att dessa kan 
känna att de får klara sig själva. Möjligtvis kan detta bemötande resultera i att individerna 
känner sig anklagade och skuldbelagda. 
 
Genom vårt arbete kan vi se att intervjupersonernas syn på de hemlösa och deras livssituation 
inom vissa områden överensstämmer med varandra och att synen inom andra områden skiljer 
sig åt. Vi märker att intervjupersonernas syn är lika varandra framför allt när det gäller de 
hemlösas situation, alltså hur de uppfattar livet som hemlös. Samtliga verkar se det som att 
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livet är både fysiskt och psykiskt påfrestande. Anledningen till detta kan vara att de alla med 
egna ögon har sett hur de hemlösa lever. Synen skiljer sig åt framför allt när det handlar om 
hur de hemlösa skaffar sig pengar och hur relationerna ser ut mellan dem. Orsaken till detta 
tror vi kan vara att gamla fördomar och förutfattade meningar spelar in.  
 
Utifrån vårt resultat kan vi se att det inte finns någon intervjuperson som rakt av verkar ha en 
mindre bra människosyn. Men hur vet vi att intervjupersonerna verkligen ser på de hemlösa 
på det sätt de säger att de gör? Den kritik som skulle kunna riktas mot vårt arbete är att vi inte 
kan veta om intervjupersonerna är helt ärliga i sina svar eller om de ger svar som låter bra, det 
vill säga svar som påvisar en god människosyn. Ju större kunskap man har om hemlösa och 
deras livssituation desto större förståelse får man för dessa individer, vilket vi tror leder till en 
mer human människosyn. Vi har under hela intervjuprocessen fått uppfattningen att 
intervjupersonerna har en stor förståelse för de hemlösa och deras livssituation. De allra flesta 
av intervjupersonerna har endera kommit i kontakt med eller arbetat med hemlösa under 
många år vilket vi tror har resulterat i att de innehar en stor kunskap om dessa individer. Detta 
tror vi kan ha bidragit till att resultatet blev som det blev.  
 
Vi ställer oss också kritiska till det resultat vi fått fram. Varför finns det hemlösa som lever i 
en sådan misär när resultatet visar att personerna har en så god och förstående syn på de 
hemlösa och deras livssituation? Dessutom finns socialtjänstlagen och LVM för att hjälpa de 
hemlösa, något som borde förhindra att situationen är som den är. Den bild som resultatet 
målar upp bygger på en idealbild och om verkligheten skulle vara så som den visar skulle 
situationen se annorlunda ut än vad den gör idag. Hur vet vi att intervjupersonerna menar det 
de säger och att de följer det i sitt handlande? Ger intervjupersonerna de svar som låter bra för 
att undvika att framställas som elaka eller sämre människor? Ett flertal av intervjupersonerna 
arbetar utefter socialtjänstlagen, hur skulle det fungera om någons syn gick tvärtemot vad 
lagen säger? Vågar man ha en annan syn?  
 
Den syn som har funnits på de hemlösa genom historien skiljer sig markant från den syn vi 
har i dagens samhälle och med det resultat vi fått fram i vår studie. Synen har utvecklats i en 
positiv riktning vilket vi även hoppas att den kommer att göra i framtiden. 
 
Som avslutning skulle vi vilja säga att det har varit intressant och lärorikt att genomföra denna 
studie och vår förhoppning är att många andra utöver oss ska kunna ta del av arbetet och dra 
lärdomar av det.  
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April 2006      Bilaga 1 
 
 
 

Hej! 
 
Vi heter Anna Karlsson och Kerstin Svantesson och vi läser till socialpedagoger på 
programmet Social omsorg vid Karlstad universitet. Det är nu dags för oss att skriva vår  
C-uppsats, och ämnet vi valt är hemlöshet. Anledningen till detta är att vi vill sprida kunskap 
om och uppnå en ökad förståelse för hemlösa och deras livssituation. Det ligger i vårt intresse 
som blivande socialarbetare att besitta denna kunskap eftersom vi genom en ökad förståelse 
lättare kan sätta oss in i deras situation och därmed bemöta dem på ett bättre sätt. 
 
Vi vill nå en ökad kunskap om de hemlösa genom att intervjua personer som kommer i 
kontakt med, och som har stor erfarenhet och kunskap om denna grupp.  
 
Vår uppsats kommer att bli offentlig handling, därför kommer alla intervjupersoner att 
avidentifieras noga. Bandinspelningar och intervjuutskrifter kommer att förstöras efter 
uppsatsens publicering. 
 
Att delta i intervjuerna är frivilligt, du besvarar de frågor du vill och du kan avbryta när som 
helst. Intervjuerna kommer att spelas in på band av den anledningen att vi då kan koncentrera 
oss på dig som intervjuperson och inte på själva skrivandet. Varje intervju beräknas ta cirka 
en timme.  
 
Tack för din medverkan! 
 
Ta gärna kontakt med oss om du undrar över något!  
Anna mob. 076-201 46 18 
Kerstin tel. 0555-303 54 
 
För ytterligare information, kontakta vår handledare Lisbeth Bekkengen, universitetslektor.  
Tel. 054-700 17 69  
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Intervjufrågor 

  
GRUNDFRÅGOR 
 
Hur länge har du arbetat med hemlösa personer? 
Hur kommer du i kontakt med de hemlösa genom ditt arbete? 
 
ALLMÄNNA FRÅGOR 
 

1. Hur många hemlösa uppskattar du att det finns i denna kommun? 
 
2. Vad bygger du den uppskattningen på? 

 
3. Vilka är de hemlösa? 

 
4. Hur kan vägen till hemlöshet se ut? 

 
5. Vad är det som håller kvar de hemlösa i hemlösheten? 

 
6. Vilka förutsättningar krävs för att ta sig ur hemlösheten? 

 
7. Har du något exempel på en historia där någon lyckats ta sig ur hemlösheten? 

Exempel på motsatsen? 
 
SITUATIONEN 

 
      8.   Beskriv de hemlösas situation! 

 
      9.   Hur klarar sig män respektive kvinnor fysiskt sett i det liv de lever? Psykiskt? 

 
VARDAGEN 
 
    10.   Hur ser vardagen ut för hemlösa personer? 
 
    11.   Ser vardagen olika ut för män respektive kvinnor? Hur? Utveckla! Ge   

exempel! 
 
    12.   Hur är klimatet på gatan? 
 
RELATIONER  

 
13.   Hur ser förhållandet ut mellan de hemlösa? Utveckla! Ge  

exempel! 
 
    14.  Hur ser relationen ut mellan:  

Man – man 
Kvinna – kvinna 
Man – kvinna 
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PENGAR 

 
      15.  Hur skaffar de sig pengar? 
 

16.   Är det skillnad på hur män respektive kvinnor skaffar sig pengar? Hur? Varför? 
 

17.   Vad lägger män respektive kvinnor sina pengar på?  
   
  DROGER 
 
      18.  Hur ser det ut med droger bland de hemlösa? 
 

19.  Hur många uppskattar du använder droger? 
 
20.  Vad bygger du den uppskattningen på? 

 
      21.  Varför använder de droger? 
 
 ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER   
 

22.   Hur ser övernattningsmöjligheterna ut för de hemlösa? 
 
23.   Var sover dessa personer när de inte har tillgång/inte kan få en plats på ett boende där    

   kravet är drogfrihet? 
 
 SAMHÄLLETS SYN 
 
      24.  Hur ser människor i allmänhet på hemlösa personer? Ge   
             exempel! Varför är det så här? 
 
      25.   Skiljer sig synen åt bland olika människor? Vilka står för vilka syner? 
 

26.  Upplever du att synen på hemlösa skiljer sig åt beroende på om den hemlösa är en   
             man eller kvinna? 
    
  ÖVRIGT 
 

27.  Har du något mer som du skulle vilja tillägga om de hemlösa eller om de hemlösas  
        livssituation? 

 
      28.  Kan vi återkomma till dig om det är något mer vi undrar över? 

 
 
 
 
 
 
 


