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Abstract 

Title: “The way out has not been straight…” - A narrative study about experiences 
related to exit homelessness 

34 000 people in Sweden are homeless. This despite authority’s responsibility to provide its 
inhabitants support. The purpose of the study was to identify and describe experiences of 
obstructive and facilitative factors, as well as social support, related to exit homelessness. 
Two narrative interviews were conducted with people who had experienced homelessness and 
exit from there. The result, which was analyzed by using labeling- and exit theory, showed 
that drug abuse was the most prominent obstacle among with shame, weak network, mental 
health problems and not being entitled to income support. Examples of facilitating factors 
were spiritual experience, supporting networks and avoidance of past interaction. Social 
support was described as inadequate and a deep frustration was expressed regarding the 
requirements for abstinence. Most of the results were consistent with previous research. The 
result showed, however, also new impact factors such as “spiritual experience” and “not being 
entitled to income support”.  

Keywords: Exit homelessness, obstructive factors, facilitative factors, social support 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Undersökningar visar att 34 000 människor i Sverige är hemlösa. Detta trots att kommunerna 
har ett lagstadgat ansvar att tillhandahålla dess innevånare stöd och hjälp. Syftet med studien 
var att identifiera och beskriva upplevelser av hindrande respektive underlättande faktorer vid 
utträde ur hemlöshet samt erfarenheter av samhälleligt stöd kopplat till detta. Narrativa 
intervjuer genomfördes med två personer vilka tagit sig ur långvarig hemlöshet. Resultatet, 
som analyserades med stämplingsteorin och exitteorin, visade att missbruk var det mest 
framträdande hindret tillsammans med exempelvis svaga nätverk, skam, att ej vara berättigad 
till försörjningsstöd samt psykiska problem. Underlättande faktorer beskrevs bland annat som; 
stödjande nätverk, undvikande av tidigare umgänge samt andlig upplevelse. Socialtjänstens 
stöd framställdes som bristfälligt och en djup frustration uttrycktes över motkraven på 
drogfrihet. Merparten av resultatet gick i linje med tidigare forskning, men studiens resultat 
påvisade även nya påverkansfaktorer såsom ”att ej vara berättigad till försörjningsstöd” samt 
”andliga upplevelser”.  

Nyckelord: Utträde ur hemlöshet, hindrande faktorer, underlättande faktorer, samhälleligt stöd 
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1. Introduktion 

 

”När det är 27 grader kallt ute och man sitter i en trappuppgång och håller på att frysa ihjäl, 

då blir det tufft om man inte har droger. Det är enda sättet att överleva.” Lotta gör en kort 

paus och tittar ned i kaffekoppen. Sedan fortsätter hon sin berättelse om en tillvaro utan fast 

punkt, där fokus ligger vid att överleva de närmsta timmarna och tanken på en egen bostad 

känns ouppnåelig. Detta trots att hon bor i ett välfärdsland som Sverige. Lottas historia 

påminner kanske om andras, men är ändå unik på många sätt.  

Swärd menar att rätten till bostad ofta ses som något självklart och fundamentalt i utvecklade 

samhällen. Det faktum att hemlöshet ändå förekommer bryter därför mot välfärdssamhällets 

logik vilket gör att vi mer eller mindre misstror de berättelser som ges av de hemlösa själva. 

Istället tenderar förklaringar att läggas på individnivå genom att exempelvis porträttera de 

hemlösa som frihetsälskande original (Swärd 2008:224).  Denna stereotypiska föreställning 

förmedlar en både förenklad och skev bild av hemlöshet då varje siffra i statistiken 

representerar en egen unik livshistoria. I Sverige visar färska undersökningar att 34 000 

människor saknar en egen bostad och att 4 500 av dem är akut hemlösa. För många handlar 

det om en tillfällig situation, men inte för alla. Ungefär hälften av de som är akut hemlösa har 

varit det mellan ett till tio år och några av dem ännu längre (Socialstyrelsen 2012:9, 78).  

Vad är det då som gör att vissa människor stannar kvar i hemlöshet år efter år, trots att vi i 

Sverige har en lagstiftning som säger att kommunerna har ett ansvar att tillhandahålla dess 

invånare behövligt stöd och hjälp (jmf Socialtjänstlag 2001:453 2 kap 2§)? Socialstyrelsens 

kartläggning och statistiska siffror indikerar att det finns vissa faktorer som försvårar för 

människor att ta sig ur långvarig hemlöshet. Frågan är bara vilka dessa faktorer är och vad 

som behövs för att underlätta ett utträde ur utanförskapet. Hur uppfattar hemlösa personer det 

samhälleliga stödet? Detta problematiserande resonemang mynnar ut i studiens syfte och 

frågeställningar vilka kanske bäst besvaras ur ett inifrånperspektiv. Ett perspektiv som tyvärr 

ofta hamnat i skymundan i den tidigare hemlöshetsforskningen. I uppsatsen får två unika 

livsberättelser från en man och en kvinna med egen erfarenhet av såväl ingång som utträde ur 

långvarig hemlöshet stå i fokus. Detta med en förhoppning om att deras upplevelser kan bidra 

med fler värdefulla perspektiv på ett, av allt att döma, komplext socialt problem.  
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     1.1 Syfte  

Studiens huvudsyfte är att i två narrativa livsberättelser identifiera samt tolka upplevelser av 

hemlöshet. Detta med fokus på hindrande och underlättande faktorer samt upplevelser av 

samhälleligt stöd kopplat till utträde ur långvarig hemlöshet.  

 
     1.2 Frågeställningar 

• Vilka hindrande- respektive underlättande faktorer kopplat till utträde ur långvarig 

hemlöshet kan identifieras i berättelserna? 

• Vilka erfarenheter av samhälleligt stöd kopplat till hemlöshet kommer till uttryck i 

berättelserna? 

 

     1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i åtta delar. Introduktion, bakgrund, tidigare forskning, teori, metod, 

resultat, analys samt slutdiskussion. Inledningsvis introduceras och problematiseras 

uppsatsens ämne vilket sedermera mynnar ut i studiens syfte och frågeställningar. En 

kortfattad bakgrund till det sociala problemet ”hemlöshet” inleder uppsatsens andra del, där 

också centrala begrepp i uppsatsen förklaras. Därefter följer en presentation av slutsatser som 

den tidigare hemlöshetsforskningen uppmärksammat. I den efterföljande teoridelen beskrivs 

huvuddragen i två olika teoretiska perspektiv samt relevanta begrepp från dessa. Begrepp 

vilka senare kommer att användas vid tolkningen av det empiriska materialet. 

I metodavsnittet redogörs bland annat för uppsatsens metodologiska och vetenskapsfilosofiska 

ansats, men också för hur reliabilitet, validitet och etiska aspekter säkerställts samt vilka urval 

som gjorts och varför. Uppsatsens empiriska material återges som narrativa livsberättelser och 

tematiserade citat i resultatdelen för att därefter tolkas i analysavsnittet. Resultatet 

sammanfattas och jämförs med tidigare forskning vilket åtföljs av en metoddiskussion där 

svagheter och styrkor med studien lyfts fram. Diskussionsdelen avslutas sedan med förslag på 

vidare forskning samt författarnas slutreflektioner.  
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2. Bakgrund 

Under detta avsnitt ges en kort bakgrund till fenomenet hemlöshet och hur det kan kopplas till 

socialt arbete. Vidare ges även förklaringar till begrepp som förekommer i uppsatsen.  

    
     2.1 Hemlöshet och dess koppling till socialt arbete 

Socialstyrelsen har sedan 1993 gjort fyra olika kartläggningar över hur hemlöshetssituationen 

ser ut i Sverige. I den senaste sammanställningen som avser mätmånaden maj 2011 

framkommer att antalet bostadslösa alltjämt ökar men att siffrorna är något missvisande. Detta 

då ökningen sannolikt beror på att människor som omfattas av långsiktiga sociala 

boendelösningar räknats in i den senaste statistiken. Då olika grupper jämförs framkommer att 

den grupp hemlösa som sover ”ute” faktiskt har minskat, vilket socialstyrelsen tolkar som att 

”tak över huvudet garantin” har fått genomslag ute i kommunerna (Socialstyrelsen 2012:3, 9).  

Definitionen av hemlösa har i rapporten således utvidgats till att innefatta fler kategorier av 

individer än de som bor ute eller på härbärgen. Detta för att fånga in komplexiteten och ge en 

översiktlig bild av det sociala problemet hemlöshet. Enligt rapporten räknas 34 000 människor 

som bostadslösa i Sverige och 4 500 personer uppges vara akut hemlösa. En lösning på akut 

hemlöshet är ofta att sova på härbärgen, i husvagn eller hos vänner. Fortfarande tvingas dock 

280 människor att sova utomhus eller i offentliga utrymmen (Ibid:9, 13, 16).  

I den senaste kartläggningen har en omfördelning uppmärksammats avseende de grupper som 

är representerade. De grupper som innefattar hemlösa kvinnor och utlandsfödda har visat sig 

öka i statistiken medan grupperna ”hemlösa med missbruksproblematik” samt ”hemlösa med 

psykisk ohälsa” har minskat. Som förklaring till ökningen i de förstnämnda grupperna nämns 

bristande tillträde till arbetsmarknaden vilket utestänger människor från den ordinarie 

bostadmarknaden. Detta då många hyresvärdar inte godtar försörjningsstöd som inkomstkälla. 

En av de slutsatser som dras i rapporten är att det inte går att klassificera en typisk ”hemlös 

person”. Detta då hemlöshet är ett mycket komplext socialt problem som innefattar såväl 

strukturella som individuella faktorer. Hemlöshet är således inte att betrakta som en personlig 

egenskap hos en individ utan är till stor del avhängt bakomliggande orsaker och situationer. 

Av den anledningen bör hjälpinsatser komma från flera olika håll för att nå bäst resultat, något 

som enligt rapporten förutsätter både social- och bostadspolitiska åtgärder (Ibid:10, 15).   
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     2.2 Begreppsförklaringar 

            2.2.1 Hemlös 

Begreppet hemlös används ofta synonymt med bostadslös och båda begreppen kommer att 

användas i föreliggande studie. Vidare kommer socialstyrelsens definition av hemlöshet att 

användas. Då innebörden av begreppet är omfattande har socialstyrelsen delat in hemlöshet i 

fyra kategorier/situationer; akut hemlöshet, institutionsvistelse, långsiktigt boende samt eget 

ordnat kortsiktigt boende. Dessa kategorier ringar in problemet och beskriver olika situationer 

vilka en människa kan befinna sig i (Socialstyrelsen 2012:19f). I uppsatsen ligger fokus vid 

gruppen hemlösa som ingår under den första kategorin, akut hemlöshet. Definitionen innebär 

att personen är hänvisad till olika akutboenden såsom härbärgen, skyddat boende, husvagn 

eller att denne tvingas att sova utomhus alternativt i offentliga utrymmen (Ibid:13, 19). 

            2.2.2  Hem 
I socialstyrelsens rapport refereras till FEANTSA2 definition av ett hem. Enligt den 

definitionen bör tre olika områden vara uppfyllda. Det första området är den ”fysiska 

domänen” vilken avser en bostad som uppfyller individens behov. Därefter kommer den 

”juridiska domänen” som innefattar den enskildes dispositions- och äganderätt till bostaden. 

Slutligen framhävs vikten av ”social domän” genom vilken den enskilde tillåts ha ett privatliv 

och möjlighet att upprätthålla sociala relationer. Ett fullgott hem innefattar således tillgång till 

samtliga domäner varigenom hemlöshet kan se olika ut för människor. Vid akut hemlöshet 

saknas tillträde till samtliga domäner medan personer i långsiktiga boendelösningar kanske 

enbart står utanför den juridiska domänen (Ibid:21f).  

            2.2.3 Kommunens ansvar utifrån Socialtjänstlagen 

I socialtjänstlagen (2001:453) 2 kap. 2§ står ordagrant följande: ”Kommunen har det yttersta 

ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta 

ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän”. Lagen 

innebär därför att det åligger kommunen att vidta adekvata och nödvändiga åtgärder till dess 

att ansvarig huvudman kan ge den aktuella hjälpen (Norström & Thunved 2010:42).  

            2.2.4 Bostad först 
På vissa platser i Sverige har modellen ”Bostad Först” introducerats med syftet att frambringa 

boendelösningar för hemlösa personer. Grundtanken är att en egen bostad är att betrakta som 

en mänsklig rättighet och att villkor i form av exempelvis behandling därför inte skall ställas 

på den hemlöse. Däremot skall frivilligt stöd i bostaden erbjudas (Stadsmissionen 2012). 
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3. Tidigare forskning 

Under denna rubrik har ett urval av tidigare hemlöshetsforskning sammanställts. Mot 

bakgrund av studiens syfte har främst publikationer som belyser hemlösas egna upplevelser 

lyfts fram. Forskningspublikationerna presenteras under rubrikerna ”Hindrande faktorer vid 

utträde ur hemlöshet”, ”Underlättande faktorer vid utträde ur hemlöshet” samt 

”Erfarenheter av samhälleligt stöd kopplat till hemlöshet”.  

 

     3.1 Hindrande faktorer vid utträde ur hemlöshet  

Swärd belyser i en artikel resultaten från tre tidigare studier. Dessa studier utgår bland annat 

från intervjuer med 51 hemlösa personer i en svensk storstad. Swärd lyfter upp frågan varför 

vissa människor stannar kvar i hemlöshet år efter år. En vidmakthållande faktor som 

identifierats i de hemlösas berättelser är att flera problem såsom exempelvis missbruk, våld, 

ekonomiska skulder och psykiska problem existerar samtidigt. Då detta är fallet luckras 

nätverken runt personen upp och möjlighet till råd och stöd försvinner. När hindren sedan 

upplevs för höga resignerar personen inför problemen och accepterar sin situation. Även 

skamkänslor som hindrar den hemlöse från att be familj, vänner och myndigheter om hjälp 

lyfts fram. Ofta är det alltså hemlösheten i sig som genererar fler och djupare problem vilket 

sammantaget blir det som håller kvar personen i hemlöshet år efter år (Swärd 1999:289–300). 

I en rapport från socialstyrelsen beskrivs olika faktorer som bidrar till att hålla kvar människor 

i hemlöshet. Informanterna utgörs främst av socialtjänsten, men även av andra aktörer. I 

rapporten beskrivs den främsta orsaken till hemlöshet vara missbruk. Andra faktorer som lyfts 

fram är ackumulation av flera problem, våld i hemmet och att den hemlöse blir utestängd från 

bostadsmarknaden då ekonomiskt bistånd inte godtas som inkomst av hyresvärdar. Även 

tillstånd av psykisk ohälsa samt avsaknad av bostad efter frigivning från kriminalvården anges 

som förklaringar till oförmågan att bryta utanförskapet (Socialstyrelsen 2012:9, 27ff). 

Swärd menar att frånvaron av ett socialt nätverk i sig kan vara en bidragande orsak till att en 

före detta hemlös person riskerar att återfalla i hemlöshet. I intervjuerna beskrivs hur 

socialtjänsten ofta förbjuder före detta hemlösa personer att ta hem sina hemlösa bekanta till 

den nya lägenheten. Påföljden av detta blir att personen förlorar alla sina sociala kontakter då 

det enda sociala kontaktnät som finns kvar består av hemlöshetskompisar. Ensamheten i det 
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nya boendet kan således medföra att personen till slut väljer att bjuda in sina hemlösa vänner, 

något som ofta resulterar i ännu en avhysning (Swärd 2008:27f). 

Arnsvik har i en intervjustudie med fem före detta hemlösa personer undersökt vilka faktorer 

som hindrat respektive hjälpt dessa individer att ta sig ur sin hemlöshet. Bland de faktorer 

som upplevdes som hindrande nämns myndigheternas strukturella arbetssätt då detta 

kolliderar med den brist på struktur som kännetecknar ett liv i hemlöshet. Resultatet blir att 

problem ofta uppstår i relationen mellan myndigheten och individen på grund av exempelvis 

missade besökstider (Arnsvik 2012:50).   

McNaughton har i en longitudinell studie intervjuat 28 personer som är eller har varit 

hemlösa. Syftet med studien var att belysa övergången från ett liv i hemlöshet och de faktorer 

som hindrat respektive möjliggjort en sådan transformering. I intervjuberättelserna 

identifierades vidmakthållande nyckelfaktorer till hemlöshet. Dessa faktorer visade sig ofta 

vara kopplade till missbruk av såväl alkohol som droger. Även om missbruket fanns där redan 

från början så förvärrades det i samband med hemlöshet vilket genererade en nedåtgående 

spiral av följdproblem som blev till en hindrande faktor. Varför missbruket förvärrades av 

hemlösheten berodde på flera saker. Dels blev det ett sätt att tillfälligt fly från upplevelser av 

ensamhet och stigmatisering, men det kunde även användas som en strategi för den hemlöse 

att hantera tidigare traumatiska upplevelser. Ett annat argument som lyftes fram var att 

missbruket möjliggjorde en anpassning till det sociala sammanhang som den hemlöse var en 

del av. En intressant slutsats som dras i artikeln är att även om den hemlöse lyckades få en 

bostad så ledde ofta ensamheten och känslor av uttråkning till svårigheter att bryta ett tungt 

missbruk och ett destruktivt leverne. Detta med resultatet att stigmatisering och 

marginalisering tog ett allt större grepp om personen vilket inte sällan förde denne ut på gatan 

igen (McNaughton 2008:177, 181ff, 185).  

Graham, Jones och Sheir har i en studie intervjuat sextiofem hemlösa personer från Calgary i 

Canada. Detta med syfte att identifiera hinder och motiverande faktorer till utträde ur 

hemlöshet. Artikelförfattarna menar att samhällets stereotypiska bild av hemlöshet ofta 

medför nedvärderande bemötande från omgivningen med stigmatisering, skam och en 

devalverad självkänsla till följd. Något som sammantaget byggs upp till en hindrande barriär 

(Graham, Jones & Sheir 2010:13ff, 20, 23f, 27f). 
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     3.2 Underlättande faktorer vid utträde ur hemlöshet 

I en Australiensk studie har femton före detta hemlösa personer intervjuats. Syftet med 

studien var att identifiera viktiga och avgörande faktorer vid utträde ur hemlöshet. Exempel 

som lyfts fram från intervjusvaren är emotionell och materiell stabilitet, framtidsmål, tillgång 

till kontinuerligt stöd samt bra förebilder i ”världen på insidan”. Det sistnämnda främst i form 

av personer som själva gjort denna transformering. Även tillgång till ett prisvärt, stabilt 

boende under hela övergångsprocessen beskrivs som mycket viktigt. Detta då boendet ökar 

såväl tryggheten som självrespekten och även underlättar den sociala integreringen. Att kunna 

stänga dörren om sig ökar den personliga säkerhet och upplevelser av fördömelse från 

omgivningen minskar, något som bidrar till en önskan om att stanna kvar i det ”nya livet” 

(Hiscock et al. 2008:65–68).  

En betydelsefull faktor då en förändringsprocess skall komma till stånd är ett bra bemötande 

från socialtjänsten. Detta då hemlösa allt för ofta fått utstå nedvärderande kommentarer från 

omgivningen vilket devalverat självkänslan. Insikt om missbrukets konsekvenser, krisstöd, 

förmåga att sätta upp framtidsmål och att reda ut familjekonflikter är andra komponenter som 

beskrivs som viktiga. Att få hjälp med bostad genererar dessutom positiva följdaspekter 

såsom känsla av självbestämmande, möjlighet till privatliv och säkerhet samt styrka att 

undvika dåliga kontakter. Något som tillsammans med ett gott bemötande spelar en viktig roll 

för att klara ett permanent boende (Graham, Jones & Sheir 2010:26f, 28ff, 33). 

Även Arnsvik har i sin intervjustudie beskrivit faktorer vilka hjälpt bostadslösa personer att ta 

sig ur hemlöshet. En av intervjupersonerna i forskningsrapporten beskriver härbärget som en 

möjlighet till vila och eftertanke, något som kan bidra till att en tankemässig 

förändringsprocess sätts igång hos individen.  Denna process kan ses som ett viktigt första 

steg på vägen bort från hemlöshet (Arnsvik 2012:50).  

I McNaughtons studie nämns några faktorer som underlättar övergången från ett liv i 

hemlöshet. Något som visat sig vara betydelsefullt är tillgången till praktiskt stöd från 

samhället då det möjliggör en utveckling av coping-strategier. Som exempel på sådant stöd 

nämns bland annat olika former av terapi, ett större samhällsengagemang och tillgång till 

meningsfull sysselsättning (McNaughton 2008:185). 

I en vägledning från socialstyrelsen, vilken bygger på en tidigare forskningsöversikt om 

boendelösningar för hemlösa personer, framhålls ett antal faktorer som visat sig avgörande för 
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att återintegrera hemlösa personer till bostadsmarknaden och samhället. Bostaden anges som 

en viktig grundförutsättning för att kunna behandla problem såsom exempelvis missbruk eller 

psykisk ohälsa. Problem vilka ofta orsakat hemlösheten. Bostaden bör således ej villkoras 

med krav på drogfrihet eller deltagande i missbruksbehandling. I socialstyrelsens vägledning 

betonas även vikten av ett brukarperspektiv vilket innebär att stödinsatser sker i samråd med 

den berörda personen (Socialstyrelsen 2010:25,44).   

 

     3.3 Erfarenheter av samhälleligt stöd kopplat till hemlöshet 

I de intervjuer Swärd refererar till beskriver hemlösa sina erfarenheter av samhälleligt stöd. 

Där framkommer bland annat att de ofta upplever sig bli nekad stöd och hjälp från 

myndigheter. Svårigheter att boka in möten och att veta vilken myndighet som har ansvar 

över vad nämns i sammanhanget. Att inte få en bostad efter avslutad behandling anses fel då 

detta annars hade kunnat bli en avgörande vändpunkt för den hemlöse. Hjälp i form av 

härbärgen riskerar emellertid att göra hemlösheten permanent menar informanterna. Detta då 

den ”kultur” som råder på härberget normaliserar hemlösheten vilket försvårar möjligheten att 

klara ett vanligt liv. Andra erfarenheter som lyfts fram är de allt för höga krav som ställs från 

socialtjänstens sida. Krav på motprestationer vilka upplevs som omöjliga att uppfylla.  I 

artikeln framkommer även att hemlösa upplever sig bli ”kategoriserade” av myndigheter. 

Medan vissa människor får hjälp direkt anses exempelvis personer med missbruksproblem ha 

sig själv att skylla varvid hjälpinsatser till denna grupp tenderar att utebli (Swärd 1999:300f). 

 

Även i Hiscock et al studie beskrivs hemlösas upplevelser av samhälleligt stöd. Där 

framkommer att många upplever informationen från myndigheter som svårtillgänglig och att 

samarbetet myndigheter emellan inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Andra upplevelser 

som lyfts fram är att ett äkta intresse för de hemlösas situation ofta saknas hos 

myndighetspersoner. I artikeln beskrivs dessutom upplevelser av ett ofta allt för regelstyrt 

boende, vilket tyvärr får många att falla tillbaka i hemlöshet igen (Hiscock et al. 2008:68). 
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4. Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som utgjort studiens analysverktyg vid 

tolkningen av det empiriska materialet. Stämplingsteorin fokuserar på att belysa den negativa 

process varigenom människor tillägnar sig en avvikarroll, detta medan Exitteorin istället 

beskriver den process genom vilken människor bryter upp från gamla livsmönster och bygger 

upp en ny identitet. Exitteorin kan således sägas ta över där stämplingsteorin slutar varför de 

båda teorierna kompletterar varandra väl och möjliggör en djupare tolkning av resultatet. 

 

 

     4.1 Stämplingsteorin 

Socialpsykologin studerar bland annat hur relationer kan påverka en individs sociala identitet 

och självbild. Ur detta stora vetenskapsparadigm har ett flertal olika teorier utvecklats varav 

stämplingsteorin är en (Payne 2005:238). I nedanstående avsnitt beskrivs stämplingsteorin 

såsom den tolkats av Goldberg utifrån bl.a. Cooley och Beckers teorier om avvikelsekarriärer 

och stämplingsprocesser (Goldberg 2010:149f).  

 

          4.1.1 Självbild, signifikanta andra och stämpling 

En individs självbild är avhängt dennes uppfattning om hur väl det egna beteendet 

överensstämmer med samhällets ideal. Självbilden formas således i relation till andra varvid 

en negativ självbild kan sägas vara resultatet av omgivningens reaktioner på ett beteende som 

inte matchar rådande normer. Signifikanta andra utgörs av människor i en individs omgivning 

som betyder något för denne. Under de första åren innehar ofta föräldrarna den rollen, men 

allt eftersom tiden går tilldelas fler människor runt omkring personen samma epitet. Då en 

individ utsätts för upprepade negativa reaktioner från omgivningen försämras självbilden allt 

mer vilket resulterar i så kallad stämpling. Särskilt påtaglig blir denna stämpling då den 

bottnar i signifikanta andras reaktioner. Viktigt att understryka är att stämpling är en utdragen 

process som fortgår under en lång tid och alltså inte handlar om enstaka händelser. Det 

betyder att förändringsarbete mot att nå en positiv självbild måste få ta tid då den negativa 

självbild som stämplingen åsamkat ofta hunnit få djupt fäste hos individen (Ibid:153f).  
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          4.1.2 Föräldrars stämpling 

Alla människor saknar självbild vid födseln, istället formas den genom integrering med andra 

personer. Då ett barn gör saker som inte accepteras av omgivningen sker detta oftast 

omedvetet och utan onda avsikter. Denna primära avvikelse är beroende av att omgivningen 

reagerar på beteendet och visar vad som är rätt. I vanliga fall förstår barnet att det är beteendet 

som är fel och inte de som person. Ibland reagerar dock signifikanta andra, oftast föräldrarna, 

på ett sätt som gör att barnets självbild istället naggas i kanten. Upprepade negativa och 

olämpliga reaktioner stämplar barnet varvid dennes självbild blir allt mer negativ. Föräldrars 

reaktioner kan bero på resurssvaghet hos dem, vilket exempelvis kan bero på skador från den 

egna uppväxten eller att familjen lever i en situation som försvårar familjerollen. Föräldrars 

stämpling är det första stadiet i karriären (Goldberg 2010:154f, 170f). 

 

          4.1.3 Samhällelig stämpling 

När barnet blir äldre integrerar hon med fler människor varvid gruppen av signifikanta andra 

utökas till att även innefatta exempelvis kompisar och skola. Fortfarande handlar det främst 

om primär avvikelse då barnet ännu inte är medveten om alla normer som finns i samhället. 

Barnet förstår att det är beteendet som är fel och inte de själva. Ibland är dock reaktionerna 

från samhället av den art att barnet märker ett avståndsstagande från denne som person varvid 

en stämpling sker. Risken att utsättas för samhällelig stämpling ökar markant om barnet även 

blivit stämplat av föräldrarna. En individ som redan tidigare fått en negativ självbild tenderar 

nämligen att provocera fram negativa reaktioner från sin omgivning. Detta för att inte orsaka 

inkongruens, motsägelse mellan omgivningens reaktioner och den egna självbilden, en 

motsägelse vilken upplevs som mycket jobbig. Liknande provocerande beteenden kan även 

kännas igen hos vuxna. Utslagna människor provocerar ibland sin hjälpare genom ett 

föraktfullt bemötande. Detta med syfte att locka fram den negativa reaktion som de är vana 

vid och som än en gång bekräftar den dåliga självbilden (Ibid:157f, 160f).  

 

          4.1.4 Sekundär avvikelse 

Till skillnad från den primära avvikelsen är personen nu väl medveten om vilka regler och 

normer som gäller. Det normbrytande beteendet syftar främst till att väcka negativa reaktioner 

från dennes omgivning. Då personen ser sig själv som avvikande tolkar hon inte 
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tillrättavisningarna som hjälp utan snarare som en bekräftelse på vilken dålig människa hon 

är. Skulle hon mot förmodan mötas av positiva reaktioner från exempelvis en socialarbetare 

blir världen genast obegriplig och svår att hantera. En sådan respons lockar därför ofta fram 

ett provokativt beteende i syfte att återställa ordningen (Ibid:161ff). Som en konsekvens av 

upprepade kränkningar från såväl familj som myndigheter etsar sig den negativa självbilden 

fast hos den drabbade. Hon accepterar att hon inte är värd att skyddas vilket gör att gränserna 

uppluckras allt mer. Riskbeteendet ökar på flera områden i livet vilket kan medföra desperata 

handlingar med syfte att åka fast. Ibland kan även oväntade framgångar te sig mycket 

skrämmande. Omgivningens förväntningar upplevs som allt för höga och diskrepansen mellan 

den positiva responsen och den dåliga självbilden kan resultera i att individen utsätter sig för 

olika risker. Detta med syfta att bevisa för både sig själv och andra att hon inte är värd att ha 

några framgångar i sitt liv (Goldberg 2010:218, 223).   

 

          4.1.5 Avvikelsespiralen 

Då människan nått detta stadium är den sekundära avvikelsen märkbar på flera områden i 

livet. Detta exempelvis genom drogmissbruk, kriminalitet, uppluckrade nätverk samt misskött 

hälsa. Ständiga misslyckanden gör att självbilden devalveras alltmer vilket resulterar i nya 

misslyckanden varvid spiralen går allt snabbare nedför (Ibid:163f). Hos kvinnor kan detta leda 

till destruktiva förhållanden och prostitution då de inte anser sig värda något annat. Även 

boendet blir ofta ett problem då det destruktiva livet kan göra det svårt att behålla en bostad. 

Spiralen fortsätter nedåt med försämrad hälsa samt bristfällig mathållning, hygien och sömn 

till följd vilket ofta genererar ett påtagligt avståndstagande från omgivningen (Ibid:229-232).  

Till slut kommer de flesta till ett vägskäl där de känner att de fått nog, att de inte klarar mer. 

Detta kan dock ta olika lång tid för människor. Några låter det gå så långt att de till slut slår i 

botten varvid endast två alternativ återstår, leva eller dö. Sådana vändpunkter är ofta 

avgörande för vilken riktning livet skall ta härnäst. Om en person i denna fas överlever en 

överdosering kan hon se det som att ett tecken från en högre makt att det var meningen att hon 

skulle leva. En tillåtelse hon inte kunde ge sig själv. En viktig förutsättning för att lyckas 

vända den nedåtgående spiralen är dock att det finns en signifikant andra som anser personen 

vara värd ett bättre liv (Ibid:163ff). Utifrån detta resonemang kan avvikarkarriären även 

förklara varför så många försök till hjälp från samhällets sida misslyckas. Detta då 

moraliserande utsagor och tvångsåtgärder enbart spär på den redan negativa självbilden, vilket 

resulterar i att hjälpen som erbjuds ofta förkastas (Ibid:238).  
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     4.2 Exitteorin 

Modellen togs fram av Fuchs Ebaugh i mitten av åttiotalet och beskriver fyra olika faser 

genom vilka en individ ges möjlighet att lämna gamla livsroller och istället bygga upp en ny 

identitet. Dessutom beskrivs några variabler vilka är av central betydelse för 

förändringsprocessen. Nedan redovisas de faser och variabler vilka varit användbara i studien. 

 

 

           4.2.1 Exitteorins fyra faser 

I. De första tvivlen innebär att individen vantrivs i sin nuvarande livssituation vilket 

leder till insikt om att denne valt fel spår i livet. Tvivlen börjar ofta som en omedveten 

känsla vilken grundas i en specifik händelse eller förändring i livet (Fuchs Ebaugh 

1988:41f). 

 

II. Sökandet efter alternativ. Individen grubblar i denna fas över sina livsval och funderar 

på alternativa handlingsmöjligheter. Denne söker ofta stöd för sina funderingar hos 

närstående och vänner vilkas åsikter kan vara avgörande för huruvida ett uppbrott sker 

eller ej. Tvivlen kan även prövas genom att personen aktivt söker upp nya sociala 

gemenskaper vilka uppmuntrar ett rollutträde och fungerar som förebilder för en ny 

livsstil. Senare delar av denna fas kan innefatta tillfälliga uppbrott på prov eller mer 

strukturerad planering i syfte att ändra sin livssituation. Denna fas kan pågå under lång 

tid (Ibid:120f).  

 

III. Vändpunkten innebär att individen efter långa förstadier lämnar sitt nuvarande spår i 

livet. Uppbrottet kan ofta ske snabbt och dramatiskt efter någon form av utlösande 

händelse. I vissa situationer kan uppbrottet ske genom yttre tvång vilket gör att inga 

andra alternativ återstår. En ytterligare utlösande orsak till uppbrottet kan vara att 

individen upplever att denne nått sin gräns och inte orkar med fler negativa 

upplevelser. Beslutet om uppbrott manifesteras ofta genom någon form av konkret 

handling såsom exempelvis att lägga in sig för avgiftning. Även i denna fas spelar 

närstående personer en viktig roll i att möjliggöra uppbrottet och att tillhandahålla 

stöd. En tid efter uppbrottet inträder ofta en känsla av tomhet. Individen tvivlar på om 

denne verkligen gjort rätt val och kan sakna det liv som lämnats. Känslor av 

meningslöshet är vanligt förekommande vilket gör att personen riskerar att falla 
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tillbaka i tidigare livsmönster. I detta skede infinner sig ibland en saknad av det liv 

som var innan och risken för återfall i gamla livsmönster är stor. Såväl professionellt 

som informellt stöd är därför av yttersta vikt i denna fas (Fuchs Ebaugh 1988:147f).  

 

IV. Uppbyggnad av nya livsmönster kännetecknar den sista fasen. Yttre förändringar i 

kombination med inre bearbetning resulterar i att individen återigen upplever en 

stabilitet i tillvaron. Att få ett arbete eller en bostad är viktiga komponenter för 

uppbyggnaden av de nya livsmönstren, liksom möjligheten att erhålla positiva 

rollförebilder genom nya sociala kontakter såsom självhjälpsgrupper. I denna fas 

inleds ofta arbetet med att återknyta förlorade kontakter med familj och anhöriga 

liksom att hitta ett sätt att förhålla sig till sitt gamla livsmönster (Ibid:180). 

 

          4.2.2 Variabler 

Det finns ett antal variabler vilka påverkar utfallet och förloppet av vändpunktsprocessen. 

Som exempel på sådana variabler kan nämnas:  

• Om vändpunktsprocessen varit frivillig eller påtvingad. I en påtvingad förändring 

innefattas inte den första fasen av ställningstagande eftersom beslutet om förändring 

fattats av en utomstående part.  

• Om vändpunkter innefattar en eller flera samtidiga förändringar i livsmönstret. De 

flesta vändpunkter innefattar förändringar på flera nivåer i livet. Att bryta upp från ett 

missbruk innebär även ett uppbrott från en tidigare umgängeskrets. De kunskaper och 

färdigheter som tidigare haft central betydelse blir plötsligt obrukbara.  

• Livsstilens centralitet för den som bryter upp. Vissa livsroller är mer centralt 

förknippade med identiteten än andra. Ett uppbrott från en central livsroll ger således 

mer genomgripande konsekvenser för självbilden. 

• Om uppbrottet är socialt önskvärt eller ej. Socialt önskvärda uppbrott, såsom 

exempelvis att lämna ett liv i missbruk, underlättas ofta av olika stödjande 

samhällsinsatser i form av behandling etcetera. Det omvända gäller för uppbrott vilka 

resulterar i en mindre socialt önskvärd livsroll. Sådana icke önskvärda uppbrott leder 

istället till att individen möts av samhällets förakt och avståndstagande (Hedin, Herlitz 

& Kuosmanen 2006:30ff). 
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5. Metodavsnitt 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens metodologiska och vetenskapsfilosofiska ansats samt 

vilka urval som gjorts och varför. Detta för att skapa tranparens genom hela 

forskningsprocessen vilket möjliggör en kritisk granskning av resultatet (jmf Olsson & 

Sörensen 2011:267). Författarnas förförståelse inleder avsnittet varefter studiens 

forskningsdesign, tillvägagångssätt och analysverktyg beskrivs mer i detalj. Därefter följer en 

beskrivning av hur uppsatsens trovärdighet säkerställts samt vilka etiska ställningstaganden 

som föregått studien.  

 

 

     5.1 Förförståelse 

Forskarens kunskap om det ämne som avses att studera går under epitetet förförståelse. Ur 

kvalitetssynpunkt är det viktigt att forskarens förförståelse beskrivs i uppsatsen, särskilt då det 

avser en kvalitativ studie (Olsson & Sörensen 2011:101). Författarnas förförståelse var inte 

särskilt omfattande då idén till denna uppsats föddes. Under socionomutbildningen hade 

förvisso olika teorier och den lagstiftning som reglerar samhälleligt stöd studerats. I övrigt 

bestod dock förkunskapen mestadels av medial information vilken tillhandahållits genom 

stereotypiskt vinklade artiklar och dokumentärer. Vad som saknades var ett inifrånperspektiv 

från personer med egen erfarenhet av hemlöshet, något som således blev startskottet för 

uppsatsskrivandet.  

Med syfte att erhålla en djupare förförståelse inför intervjutillfällena inleddes 

forskningsprocessen med inläsning av relevant litteratur och tidigare forskning på området. 

Trots att förförståelsen fortfarande var något bristfällig vid intervjutillfällena torde inte detta 

haft någon avgörande inverkan på resultatet. Detta då informanterna blivit instruerade att 

berätta relativt fritt utifrån uppsatsens tematiserade frågeställningar utan några styrande 

frågor. Möjligtvis hade dock en djupare förförståelse hjälpt författarna att tolka in vad som 

sades redan under intervjutillfället vilket måhända hade genererat andra typer av följdfrågor 

och därmed också rikare beskrivningar från respondenterna. 
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     5.2 Forskningsdesign 

          5.2.1 Metodiskt angreppssätt 

Då ett problem skall undersökas är det viktigt att ha en bra ”ritning” att utgå från. Det innebär 

att forskaren har en tydlig plan för hur undersökningen skall gå till och vilka metoder som är 

bäst lämpade i förhållande till vad som efterfrågas. Vilket angreppssätt författaren väljer att 

använda är således avhängit forskningsfrågan och vilken form av resultat som eftersträvas 

(Merriam 2010:21). Mot bakgrund av uppsatsens syfte och frågeställningar har en empirisk 

undersökning utifrån en kvalitativ forskningsansats valts (jmf Olsson & Sörensen 

2011:18,100). Genom att använda narrativ berättelsemetod har ett empiriskt material med 

rika beskrivningar från intervjupersonernas livsvärldar erhållits snarare än mätbara och 

generaliserbara resultat (jmf Larsson 2005:92). Denna uppenbara fördel var anledningen till 

att litteraturstudier och kvantitativa metoder valdes bort som möjliga angreppssätt. Detta då de 

saknar förmåga att generera det datamaterial som eftersöktes. Att möjlighet till generalisering 

därmed minskade är dock en brist som författarna noga beaktade vid metodvalet. 

 

          5.2.2 Narrativ metod 

Uppsatsens metodologiska utgångspunkt är narrativ metod. Ordet narrativ kan översättas med 

berättelse eller en historia. I vardagen stöter vi ständigt på olika former av berättelser, men 

ofta består de vid en närmare granskning enbart av lösryckta fragment och saknar en 

sammanhållande struktur. Narrativ metod handlar i denna studie om att fånga in en människas 

livshistoria sett ur just dennes perspektiv. Detta med intentionen att sätta ihop fragmenten till 

en mer fullständig berättelse där tidsmässig ordning, intriger och strukturella mönster blir 

synliggjorda (jmf Kvale & Brinkmann 2009:169ff, Larsson, Sjöblom & Lilja 2008:29).  

Den narrativa metoden har i uppsatsen genererat rika och detaljerade berättelser om hur 

individer upplever livet som hemlös. Något som också har öppnar upp för möjligheten att 

identifiera vändpunkter och andra betydelsefulla förändringar i deras livshistoria (jmf Larsson 

2009:91). Narrativ forskning har även uppmärksammat ett behov av att inte enbart fånga upp 

de uttalade berättelserna utan också de dolda. Berättelser vilka utgörs av det osagda och vad 

som står att läsa mellan raderna (Larsson 2005:121). Att även ta hänsyn till de dolda 

berättelserna är något som noga beaktats vid analysen av intervjumaterialet. Mycket tid har 

lagts vid att diskutera vad som egentligen sägs bortom det direkt uttalade, en strategi som har 

resulterat i en mer fullständig och mångfacetterad berättelse.  



16 
 

          5.2.3 Vetenskapsfilosofisk ansats 

För att på bästa sätt möta studiens syfte och frågeställningar har en narrativ forskningsansats 

valts vad gäller datainsamling och analys. Denna kompletteras dock med ett 

vetenskapsfilosofiskt inslag från kritisk hermeneutik. Det hermeneutiska inslaget återfinns 

främst i resultat- och analysdelen där meningstolkningen av det empiriska materialet har 

gjorts med inspiration från hermeneutikens pendling mellan delar och helhet. Detta utan att 

för den skull göra anspråk på att nyttja metoden fullt ut (för mer inf om hermeneutisk 

meningstolkning: Kvale & Brinkmann 2009:226f). Syftet med att inspireras av hermeneutiken 

var att finna underliggande meningar i såväl det sagda som det outtalade i intervjumaterialet. 

Detta utifrån intentionen att finna ytterligare ingångar och vinklingar i analysen (jmf Larsson, 

Sjöblom & Lilja 2008:37). Av den anledningen transkriberades hela intervjuerna ordagrant 

vilket genererade ett omfattande textmaterial med rika beskrivningar att både närläsa och 

finna övergripande mönster i. Hermeneutiken har även inspirerat till inläsning av ämnet för att 

på så sätt erhålla en djupare förförståelse för fenomenet hemlöshet. Något som metodens 

anhängare anser ha stor betydelse för den efterföljande meningstolkningen (Larsson 2005:93).  

Till viss del återfinns även inspiration från ett dialektiskt perspektiv i analysen. Detta då några 

intressanta motsägelser uppmärksammats i berättelserna (jmf Ibid:94). Återigen gör dock inte 

författarna anspråk på att nyttja metoden fullt ut. Bakgrunden till varför andra 

vetenskapsfilosofiska ansatser valdes bort är att författarna eftersträvat en sammanhängande 

forskningsprocess där de olika delarna samverkar och kompletterar varandra för att generera 

ett bra resultat.  

 

     5.3 Tillvägagångssätt 

Datainsamlingen har skett genom ett urval av litteratur och tidigare forskning samt genom 

narrativa livsvärldsintervjuer med två personer som har personlig erfarenhet av långvarig 

hemlöshet. Kvinnan som förmedlade kontakten med respondenterna hade innan 

intervjutillfällena försäkrat författarna om att de båda informanterna var verbala och gärna 

delade med sig av sina erfarenheter. Mot denna bakgrund togs ett beslut att inte följa någon 

strukturerad intervjuguide utan istället låta intervjun utgå från uppsatsens frågeställningar. 

Detta då ett empiriskt material med långa och rika spontanberättelser eftersöktes. Narrativa 

intervjuer handlar just om att fånga in och fokusera på den berättelse som förmedlas för att se 

vilka intriger och strukturer som går att skönja i historien (Kvale & Brinkmann: 2009:169). 
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Uppsatsens tre frågeställningar blev således en form av huvudteman kring vilka 

intervjupersonerna uppmanades att berätta fritt. Författarnas uppgift bestod efter den 

inledande instruktionen främst av att vara tysta och hjälpa intervjupersonen att fullfölja sin 

berättelse genom nickningar och frågor. Följdfrågor fick därför formuleras allt eftersom 

beroende på vad som framkom i berättelsen, oftast genom uppmaningen: ”Kan du berätta mer 

om…” (jmf Kvale & Brinkmann 2009:170f, Larsson & Goldberg 2008:155). Uppsatsens tre 

teman har varit: 

• Tema 1. Upplevda hinder vid utträde ur hemlöshet.  

• Tema 2. Underlättande faktorer vid utträde ur hemlöshet.  

• Tema 3. Erfarenheter av samhälleligt stöd kopplat till hemlöshet. 

 

          5.3.1 Urval av tidigare forskning och litteratur 

En avgränsning har gjorts till litteratur och forskning som lyfter fram hemlösa personers egna 

upplevelser, ett inifrånperspektiv som tyvärr utgör en mycket liten del av forskningsområdet. 

Inom svensk hemlöshetsforskning anses Hans Swärd, professor i socialt arbete, vara något av 

en nyckelperson och många artikelförfattare refererar till hans studier. Mot denna bakgrund 

lades fokus främst vid ”ursprungsmaterialet”, vilket i detta fall utgjordes av Swärds många 

intervjuer med hemlösa under slutet av nittiotalet. Artikelsökningen har främst skett genom 

olika sökmotorer såsom; Artikelsök, Google scholar, Academic Search Elite, 

Socialvetenskaplig tidsskrift samt Swepub. Vid söktillfällena har sökord som hemlös, 

hemlöshet, upplevelser av hemlöshet, vägar ur hemlöshet, homelessness, homeless, exit 

homelessness och experiences of homelessness använts. Det som framförallt har hjälpt till i 

litteratur/artikelsökandet har varit att se vad andra relevanta studier har refererat till. På så sätt 

har en färdig titel eller författare att söka på erhållits vilket har underlättat sökvägen betydligt. 

 

          5.3.2 Urval inför intervju 

Inför uppsatsskrivandet eftersöktes intervjupersoner med egen erfarenhet av hemlöshet. 

Handaffischer sattes därför upp på olika härbärgen i Stockholm, dock utan resultat. Istället 

togs telefonkontakt med den kvinna som varit ansvarig för inventeringen av hemlösa i en 

annan mindre stad. Hon informerades om studiens syfte samt vilka slags informanter som 

eftersöktes. Efter några veckor återkom hon med namn och telefonnummer till två personer 
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som var villiga att låta sig intervjuas, en man och en kvinna vilka båda varit långvarigt 

hemlösa men nyligen fått en egen bostad. Under planeringsstadiet var tanken att hitta tre till 

fyra respondenter. Mot bakgrund av ämnets känslighet visade sig det dock vara svårt. Fokus 

lades istället vid att erhålla detaljerade berättelser från de två informanter som var tillgängliga. 

Huruvida uppsatsen hade gagnats av fler respondenter är enligt författarna inte helt självklart 

då fler respondenter måhända hade genererat ett resultat som inte alls varit lika djupgående. 

Däremot hade troligtvis fler efterfrågade påverkansfaktorer kunnat identifieras. Eftersom det 

var svårt att få tag på respondenter har inte ett medvetet urval kunnat göras inför intervjuerna. 

Det betyder att sannolikheten att vilken hemlös person som helst hade kunnat bli utvald till 

intervjun är obefintlig. Å andra sidan gör kvalitativ fallstudie inget anspråk på att producera 

generaliserbar kunskap utan strävar istället efter att skildra unika livsberättelser (jmf Merriam 

2010:61). Mot denna bakgrund torde inte bristen på urval ha påverkat resultatet nämnvärt.  

 

          5.3.3 Uppsatsens fokusering och avgränsningar 

Då studien huvudfokus ligger vid att erhålla ett inifrånperspektiv av långvarig hemlöshet har 

andra informanter valts bort. Detta då det är hemlösa personers subjektiva upplevelser som är 

av intresse för studien. Det enda kriteriet som informanterna skulle uppfylla var att deras 

hemlöshet hade pågått under mer än ett år. Möjligtvis hade det tillfört en extra dimension att 

även intervjua exempelvis socialarbetare. Att beskriva upplevelser av hemlöshet ur ett 

andrahandperspektiv tillför emellertid inte samma djup till resultatet utan bara fler 

infallsvinklar. I övrigt har datainsamlingen begränsats till att främst beröra den situation i livet 

som är kopplad till inträde och utträde ur hemlöshet samt tiden där emellan. Författarna har 

således inte frågat efter händelser som rör barndom och uppväxt. Detta för att inte väcka upp 

känslosamma minnen som kan kräva bearbetning och professionellt stöd efteråt. 

 

          5.3.4 Undersökningens genomförande 

Båda intervjuerna föregicks av ett par inledande telefonsamtal där respondenterna själva fick 

ange önskemål om tid och plats för intervjuernas genomförande. Detta med syfte att redan 

från början skapa en känsla av trygghet hos intervjupersonerna. Lotta föredrog att stämma 

träff vid ett avskilt bord på ett café medan Kjell valde ett enskilt grupprum på stadens 

bibliotek. Informerat samtycke inhämtades och information om studiens syfte, anonymitet och 

konfidentialitet samt eventuella konsekvenser föregick båda intervjuerna. Mötena inleddes 
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med fika vilket skapade en lättsam och lugnande atmosfär. Intervjuerna spelades in på två 

bandspelare av säkerhetsskäl men också för att underlätta efterarbetet. Den enda information 

författarna erhållit om informanterna innan intervjun var att båda tidigare varit långvarigt 

hemlösa men att de sedan en tid tillbaka hade någon form av bostad. Före bandspelaren sattes 

igång instruerades respektive informant att presentera sig och sedan berätta fritt om sina 

upplevelser av hemlöshet utifrån studiens tre teman och enbart gå in på detaljer som kändes 

bekväma för dem. Kjell framhöll då att han inte ville berätta om sin uppväxt/bakgrund. Under 

intervjutillfällena var båda författarna aktiva och arbetet med att transkribera det inspelade 

materialet delades upp likvärdigt efteråt. Efter varje intervju fick informanterna författarnas 

telefonnummer utifall det var något de ville tillföra eller revidera i intervjun.    

 

          5.3.5 Analysverktyg och resultatredovisning 

Efter avslutad transkribering lyssnades båda intervjuerna igenom ännu en gång av båda 

författarna för att säkerställa att transkriberingen var korrekt utförd. Därefter lästes 

intervjumaterialet igenom i sin helhet. Detta för att skapa en preliminär helhetstolkning av 

texten med inspiration från den hermeneutiska tolkningsmodellen. Texten närlästes sedan för 

att söka finna nya relationer och strukturer i berättelserna, vilket gav helhetsbilden en ny 

innebörd (jmf Kvale & Brinkmann 2009:223, 226). De händelser och upplevelser som 

beskrevs i intervjuerna fogades därefter samman till berättelser genom så kallad narrativ 

strukturering (jmf Larsson, Sjöblom & Lilja 2008:204f). Genom meningskoncentrering (jmf 

Kvale & Brinkmann 2009:221) sammanfattades intervjumaterialet till resumerande 

livsberättelser där texten varvades med kärnfulla citat. Detta för att öka autenticiteten och ge 

läsaren en tydligare bild av intervjupersonernas livsvärldar. Dessa livsberättelser fick inleda 

resultatredovisningen.  

För att på ett lättöverskådligt sätt organisera intervjumaterialet under respektive tema gjordes 

även en meningskategorisering (jmf Larsson 2005:106). Målande beskrivningar lyftes då fram 

och kategoriserades in under olika teman vilka fick utgöra resultatredovisningens andra och 

avslutande del. Citaten användes dessutom för att belysa motsägelser och för att lyfta fram 

intressanta berättelsefragment vilka ansågs relevanta för helhetsbilden. I syfte att nå en 

djupare förståelse för det empiriska materialet har resultatet meningstolkats utifrån uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter. Forskningsstrategin kan således benämnas abduktiv då den beaktar 

både teori och empiri (jmf Larsson & Goldberg 2008:163).   
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    5.4  Uppsatsens trovärdighet 

          5.4.1 Validitet 

Begreppet validitet avser, inom kvalitativ forskning, huruvida en metod verkligen lyckas 

undersöka det den avser att undersöka. För att erhålla en hög validitet bör forskaren bemöda 

sig om att genom alla moment i forskningsprocessen inkludera någon form av validering 

(Kvale & Brinkmann 2009:264). Då författarna till denna uppsats agerat både mätinstrument 

och meningstolkare av det empiriska materialet har förmågan till kritiskt tänkande satts på 

prov vid såväl datainsamling som vid analys. I syfte att erhålla en hög inre validitet, vilken är 

särskild önskvärd vid kvalitativa studier med små urval, eftersträvades rika och detaljerade 

beskrivningar av det undersökta fenomenet från intervjupersonerna (jmf Larsson 2005:115). 

Detta gjordes genom att begränsa antalet fasta frågor och istället instruera informanterna att 

tala fritt och detaljerat utifrån studiens frågeställningar. Följdfrågor ställdes för att erhålla fler 

detaljer och för att förtydliga vissa svar, detta för att säkerställa att rätt fenomen undersöktes. 

 
          5.4.2 Reliabilitet och triangulering  

Inom kvalitativ forskning handlar reliabilitet om graden av tillförlitlighet och konsistens i 

undersökningens resultat (Kvale & Brinkmann 2009:263). Konsistensen i uppsatsens 

empiriska material prövades genom olika former av triangulering. Efter transkriberingen 

meningstolkades textmaterialet av författarna var för sig. Därefter jämfördes tolkningarna för 

att bedöma graden av samstämmighet i dessa. Denna undersökartriangulering kompletterades 

med teoritriangulering där två olika teoretiska perspektiv användes vid analysen i syfte att 

hitta förklaringar och nya intressanta infallsvinklar i materialet. Denna teoritriangulering 

tillsammans med undersökartriangulering användes utifrån intentionen att erhålla en högre 

reliabilitet i uppsatsen (jmf Larsson 2005:109). Författarna har vidare vinnlagt sig om att 

beskriva tillvägagångssättet för hela skrivprocessen så tydligt och detaljerat som möjligt i 

metoddelen. Detta för att skapa transparens och ge läsaren möjlighet att kritiskt granska och 

bedöma kvalitén på såväl metodologiskt arbetssätt som analyser.   

 
          5.4.3 Generaliserbarhet 

Möjligheten att generalisera studiens resultat är starkt begränsad då ett litet och syftesbestämt, 

icke-slumpmässigt urval av intervjupersoner använts. Författarnas ambition har dock inte varit 

att hitta universella sanningar utan snarare att få en subjektiv inblick i hur livet som hemlös 
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gestaltat sig två enskilda fall (jmf Larsson 2005:118). Genom intervjupersonernas berättelser 

har emellertid informanternas tysta kunskaper och erfarenheter om livet i hemlöshet 

verbaliserats och därmed övergått i explicit påståendekunskap, något som enligt Kvale och 

Brinkmann benämns som naturalistisk generalisering (jmf Kvale & Brinkmann 2009:281).  

 

     5.5 Etiska ställningstaganden  

De etiska regler för kvalitativa intervjustudier som finns angivna i Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer samt i Kvale och Brinkmann (2005:119f) har väglett 

uppsatsförfattarna genom hela arbetsprocessen. I uppsatsen har kraven på information, 

samtycke, konfidentialitet samt nyttjande särskilt beaktats. Detta då de syftar till att skydda 

informanterna (jmf Vetenskapsrådet 2002:5f).  Före intervjun delgavs intervjupersonerna 

information om uppsatsens syfte och frågeställningar. Innan samtycke inhämtades 

informerades de även om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst, utan att ange 

skäl, kunde välja att avbryta intervjun. I syfte att säkerställa informanternas konfidentialitet 

har alla namn på personer och platser ändrats i materialet så att uppgiftslämnarnas identitet 

inte kan röjas utifrån innehållet. Dessutom informerades om eventuella konsekvenser vilka 

kan följa av intervjusituationen, exempelvis risken att obearbetade smärtsamma känslor rörs 

upp till medvetandet. Därför tydliggjordes innan intervjun att intresset främst låg vid 

upplevelser av hjälpande respektive hindrande faktorer då hemlösheten skulle brytas snarare 

än bakomliggande orsaker till hemlösheten och missbruket. Under intervjun gavs noga akt på 

kroppsspråk, undvikande svar samt andra tecken på att någon fråga upplevdes som känslig av 

respondenterna. Då tecken på motstånd kunde skönjas lämnades frågan utan ytterligare 

följdfrågor. Intervjupersonerna gavs även möjligheten att kontakta författarna i efterhand för 

att förtydliga, lägga till eller ta bort delar av den lämnade informationen. Inte någon av 

respondenterna har dock valt att göra det.  
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6. Resultat  

Resultatet redovisas i två steg. Inledningsvis presenteras Kjells och Lottas livshistorier som 

sammanfattande narrativa berättelser i tidsmässig ordning, där också målande citat vävts in i 

texten. Denna del efterföljs av uppsatsens tre huvudteman; Upplevelser av hindrande faktorer 

vid utträde ur hemlöshet, underlättande faktorer vid utträde ur hemlöshet samt erfarenheter 

av samhälleligt stöd kopplat till hemlöshet. Under respektive teman har kärnfulla berättelser, i 

form av citat från respondenterna, kategoriserats in. 

 

     6.1 Kjells berättelse 

Kjell är 48 år och uppvuxen i en mellanstor stad i Sverige. Under mitten av nittiotalet flyttade 

han till ett mindre samhälle där han hyrde ett hus.  Det var från det huset han första gången 

blev vräkt någon gång kring åren 1999-2001. Åren tenderar att flyta samman och Kjell är lite 

osäker på när det exakt var. Upplevelsen av den allra första dagen som hemlös minns han 

dock tydligt. ”Ja, det var så här att de höll ju på och skiftade om ägare. Så att jag visste ju 

inte riktigt vem det var jag skulle betala till. Till slut så blev det ju så att då gav jag ju bara 

fan i det. För jag visste ju inte vem jag skulle betala till. Om det var gamla ägarna eller nya 

ägarna eller vilken det nu var. Så jag fick ju inte ens reda på det. Så då blev det ju… på den 

grunden så blev jag ju utkastad därifrån.”  

Vräkt från sin bostad sökte sig Kjell till sin nuvarande hemstad. Han tog där kontakt med 

socialkontoret som hänvisade till det kommunalägda bostadsbolaget. Då Kjell upplevde att 

han inte fick någon hjälp gick han därifrån, frustrerad och arg. ”Ja, jag gick ju ner och söp 

skallen av mig här nere på stan.” Nere på stan hängde han med andra bekanta. De flesta av 

dem hade bostad men trots det frågade han aldrig om sovplats. ”Nej, jag frågade aldrig. Nej, 

jag klarar mig, jag är ju liksom ensamvarg jag, så jag går för mig själv jag bara.” Sovplats 

ordnade Kjell istället på annat sätt; ”Var det sommartid så kunde man... då kunde man ju vara 

ute och trampa lite här och där. Sova under något träd eller någon buske eller så… eller på 

någon parkbänk. Det gick ju bra. Men sen när vintern kom och det började bli lite kallare, då 

började man ju fundera mer och mer… var någonstans man skulle ta vägen. Och ja… då fick 

man ju lite sådana här småtips, ja stationen till exempel… järnvägsstationen då. Så där 

tillbringade jag ju bra mycket tid då.”  
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Under denna tid kontaktade Kjell socialkontoret flera gånger men upplevde inte att han fick 

någon hjälp eftersom han redan hade en sjukpension att leva på. Missbruket eskalerade allt 

mer under tiden som hemlös och innefattade både droger och alkohol. Hur och när det började 

vill han dock inte berätta. Vid ett tillfälle påbörjade Kjell en behandling som dock avbröts 

efter att två socialarbetare vid ett besök informerat honom om att han inte hade någon bostad 

att vänta efteråt. Arg och frustrerad drog ner på stan igen. ”Jaa… för det första hamnade jag 

ju här nere på… på bibblan. Det var ju första steget. Så det andra steget det var ju in på 

bolaget och supa mig full, skitfull. Jag var så förbannad på dem… Sen så blev det som det 

blev. Sen blev det ju [tågstationen och folketshus] då här borta… som jag har tillbringat bra 

många vintrar i… Ja … Sen har det väl varit någon kåksväng lite här och där. … ett gäng 

gånger.” Att se till att hamna i fängelset var en vanlig strategi för att få komma in i värmen 

vintertid berättar Kjell. ”Jaa… och så här har det ju varit då. Och det är det ju för de flesta 

faktiskt. De vill in asså… på kåkarna när det är vinter… det är bara så det. I varje fall när det 

gäller de här gamla rävarna som jag till exempel. […] Har jag varit uteliggare som jag var 

förr, då har jag nog satt i gång… ja, då har jag gjort någonting bara. Jag är inte rädd för att 

göra bankrån, jag är inte rädd för att slå eld på socialen en gång till.”  

Dagarna som hemlös följde i princip alltid samma mönster. ”Jaa… typ… om man kliver upp 

då vid 6-7 tiden. På [tågstationen]… För det första så är man i regel fyllsjuk utav helvete. 

Man sover inne. Utanför toaletterna. Det finns ju bänkar att ligga på. Så det är ju rätt varmt 

och skönt där. Det är ju lite obekvämt men… det får man ju ta då… Men sen var det ju… ja, 

om man är pank då går man ju mest ut och letar burkar och sådär då. För att få ihop första 

ölen eller någonting. Eller lånar ihop då. Ja, och det var väl en ständig jakt hela tiden… på 

nåt drickbart eller röka. Ja, så… så rullade det igång hela tiden alltså… det är ju varje dag.”  

Att ha drömmar om framtiden när livet handlar om att ta sig igenom dagen är omöjligt 

berättar Kjell. Så åren gick och drömmarna försvann. Från den dagen han blev vräkt och fram 

tills oktober 2012 har Kjell endast bott två kortare perioder i egen bostad. Några veckor bodde 

han i en lägenhet vilken han själv ordnat och några veckor bodde han på ett 

kooperativboende. Båda gångerna föll han dock tillbaka i hemlöshet igen. För ett tag sedan 

tog Kjell själv tag i sin situation och ordnade genom egna kontakter en bostad utan hjälp från 

socialtjänsten. Att efter alla dessa år ha en egen bostad att låsa om sig beskrivs som både 

konstigt och skönt. ”Jaa, det känns lite konstigt (skratt). Det gör det faktiskt. Man är ju inte 

van vid det. Men det finns ju en ännu längre bit att gå också. Jag har en lång bit kvar. Så det 

här med missbruk… det går inte över på en natt. Det är ett jobb hela livet ut det. Det får jag 
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kämpa med. En del gånger åker man tillbaka…” Kjell har nu bott i lägenheten sedan oktober 

2012. Hur det kommer att gå denna gång vet han inte. Då vi frågar om han är stolt över att 

han tagit tag i sitt liv lyser han upp. ”Tja… lite grann då (generat skratt). Ja, det är man ju 

faktiskt… men det är ju inte någonting jag går omkring och tänker på varje dag för då skulle 

man ju bli högfärdig av sig (skratt).” 

 

     6.2 Lottas berättelse 

När vi träffar Lotta är hon 43 år och drogfri sedan sex månader tillbaka. Hon berättar att hon 

har en son och en dotter på 22 respektive 16 år och även ett barnbarn som idag är två år. 

Under en stor del av nittiotalet bodde hon i en stad i Mellansverige där hon utbildade sig till 

undersköterska och bildade familj. Lotta berättar att hon började med droger redan som 14-

åring. Drogerna har därefter följt henne genom livet, men hon beskriver hur hon trots detta 

periodvis ändå haft sysselsättning och en relativt stabil ekonomi. Efter separationen från 

mannen som är far till yngsta dottern, flyttade Lotta år 2000 tillbaka till sin hemstad där hon 

fick arbete.  Återigen föll hon dock tillbaka i missbruket. Den första behandlingen begärde 

hon själv 2003 varefter hon var nykter i två år innan hon ännu en gång återföll. Återfallet 

skedde i samband med att hennes barn flyttade. Lotta går dock inte in på detaljer kring detta, 

varför det ej framgår om återfallet var en orsak till, eller en följd av separationen från barnen. 

Lotta berättar om det första tillfället då hon blev bostadslös, år 2007. Vid detta tillfälle hade 

hon en lägenhet genom socialtjänstens försorg samtidigt som hon genomgick en behandling 

på Villan (not: fiktivt namn på ett kommunalt behandlingshem för personer med 

beroendeproblematik) ”… så jag bodde ju tre månader drogfri på Villan. Så hade jag 

permission hemma i lägenheten… Och… åker hem och hittar droger hemma och tar dem... 

och, så jag blev ju utskriven från Villan... och fortsatte att droga. Jag försökte ju komma 

tillbaka men alltså jag fixade inte riktigt det.” Eftersom Lotta hade ett lägenhetskontrakt 

genom socialtjänsten under villkoret att hon var drogfri, resulterade återfallet i att hennes 

lägenhet plomberades. Lotta hade under denna tid träffat en ny man som även han hade 

drogproblem och ett kontraktsboende genom socialtjänsten. Efter vräkningen flyttade Lotta 

istället in hos honom vilket resulterade i att socialtjänsten även plomberade hans lägenhet. 

Därefter följer en period av bostadslöshet varvat med tillfälliga boendelösningar som varar 

under fem år.  ”Jag har ju haft bostad emellan va. Några månader här och några månader 

där, men jag har ju inte fått behålla någon bostad. Jag har ju levt i en relation, i en väldigt 
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destruktiv relation. Förhållandet präglades av bråk varför socialtjänsten nekade dem att bo 

tillsammans. Vid de tillfällen då de trots allt valde att bo tillsammans resulterade de ständiga 

bråken alltid i ännu en avhysning. Lotta sjönk allt djupare i missbruket och drogerna blev 

livsnödvändiga för att orka med tillvaron som hemlös. ”Så jag menar... när det är 27 grader 

kallt ute och man sitter i en trappuppgång och håller på att frysa ihjäl, då blir det tufft om 

man inte har droger.” Drogerna blev även ett medel för att köpa sig tillfälligt tak över 

huvudet. ”Så länge du har droger som du kan bjuda på så kommer du in överallt. Då har du 

någonstans att bo. Och du tvingas ju sälja droger. Så är det ju. Men man blir ju tvungen.” 

Lotta var nu i mycket dålig kondition och upplevde att ingen mer hjälp fanns att hämta från 

socialtjänsten. Detta då de krävde att hon först skulle bryta från drogerna. Istället gick hon en 

dag till polisstationen och anmälde sig själv eftersom hon visste att hon hade ett fängelsestraff 

att sitta av. ”Jag visste att ja, tar jag en till dos, då dör jag. Så jag ställde ju in mig på 

polisstationen. Jag visste ju inte om jag skulle dö i avtändningen också eller inte, men jag tog 

chansen. Jag har ju i alla fall folk omkring mig nu. Kanske, kanske jag överlever. Jag visste ju 

inte vilket. Jag fick ingen avgiftning för jag var i så dåligt skick så det gick inte att avgifta 

mig. Utan jag fick tända av ändå utan avgiftning, och det var det värsta jag har upplevt.” 

Fängelsestraffet blev den vändpunkt som hjälpte henne att ta sig ur sin situation. Lotta fick 

återigen flytta in på Villan och genomgick en tio veckors behandling. Lotta bor idag i en 

lägenhet i ett boendekooperativ för nyktra missbrukare och säger att hon trivs med tillvaron. 

”Det är ju ett trygghetsboende. Ja, så länge jag bor där så får jag ju lämna… de har ju en 

alkohol- och drogpolicy. Och det är ju… jag är ganska trygg i mitt boende. Det är ju inga 

andra missbrukare som missbrukar på stället om man säger så. Så att det är ju bra så. Det är 

ju tryggt så för mig som vill vara nykter. Så det är ju bra. Så där får jag bo så länge jag inte 

har möjlighet till en annan lägenhet. Jag har ju förstört den möjligheten på [det kommunala 

bostadsbolaget] till exempel. Den möjligheten finns ju inte. Idag då.” Lotta berättar att hon 

idag tar ett steg i taget och regelbundet går på NA och AA-möten (not: anonyma narkomaner, 

anonyma alkoholister) för att hålla fast vid sitt nya liv. Även kontakten med barnen har 

återupprättats. 
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     6.3  Upplevelser av hindrande faktorer vid utträde ur hemlöshet     

Svagt socialt nätverk 

Under åren som hemlös hade inte Kjell någon särskild person i sin omgivning att ta stöd av. 

”Nä… nä, sådana folk tänker man inte på. Då tänker man bara; jaha, vad gör man nu? Och 

försöker få tak över huvudet någonstans. Det är ju första tankegången. Eller ska jag supa mig 

full eller så tar jag narkotika. Eller ska jag röka ner mig med hasch?” 

 

Negativt bemötande 

Kjell beskriver hur negativt bemötande gör det svårt att ta sig ur cirkeln av problem ”Nä, men 

det är väl det att man måste ta tag i sig själv i så fall. Som jag har fått gjort. Jag fick ju ta 

allting… man får ju ta de här smällarna som kommer asså. Och de är tunga asså. De är 

jävligt svåra. Men då är det ju bara att bita ihop asså och försöka trampa vidare. Men ibland 

blir det att man inte orkar hålla i det heller. Man bara släpper. Och då blir det att man faller 

tillbaka i samma cirkel en gång till. Och det är det största dilemmat egentligen, när man har 

kommit så pass långt… för ibland så tycker man; åh, vad bra det går! Och rätt som det är så 

kommer det någon, kanske en socialassistent säger så här att; Ja, tyvärr vi kan inte hjälpa 

dig. Då är det kört. Då är det tvärkört. Då kör man ner igen. Så reser man sig igen en bit… 

ja, samma sak igen. Så har det varit för mig i alla fall. De slår bara bort fötterna på en hela 

tiden, så fort de hinner.” Även negativt bemötandet från vanligt folk är vanligt menar Kjell. 

”Jaa, det är ju mycket rundsnack… det hör man. Där sitter de där alkoholisterna, eller 

narkomanerna… eller blandmissbrukarna… Genom att jag är blandmissbrukare får man ju 

höra mycket. De säger inte rakt ut åt en, det vågar de inte, man får höra bakvägarna hela 

tiden. Istället för att gå fram och säga det rakt ut; jag tycker du är en skitstövel…” 

Lotta beskriver hur hon blev bemött av människor under sin tid som missbrukare och hemlös. 

”De blir ju livrädda. Så är det ju. Människor blir ju… Jag har inte vart så mycket på stan. 

Man håller ju sig undan. Det blir ju så… man väljer ju det själv… att kliva åt sidan liksom.”  

 

Bristande framtidstro  

Som hemlös tog Kjell en dag i taget och vågade knappt drömma om framtiden. ”Nä. Nej, nä, 

nä man… det går ju inte att ha några drömmar då heller. Då tänker man bara för… ja, för 

varje timme eller så. Och det är en ständig klappjakt hela tiden… Så att sådant där... 
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drömmar och sådant där, det… det är klart, visserligen hade man väl drömmar alltså men… 

inte så att de gick i lås någon gång heller.[…] Ja, jag vet faktiskt inte, nu vet jag inte riktigt 

vad jag hade för drömmar alltså men… ja, ha en egen bostad som jag har nu. Ett drägligt liv 

så att säga. Det var väl den största önskan man hade när man var ute.” 

 

Skam och bristande självkänsla 

Många som hamnar i ekonomiska trångmål drar sig för att be om hjälp berättar Kjell. ”Då 

vågar de inte ens gå till socialen och be om hjälp, då får de ju tvärnit där. Ja, men du har ju 

haft si och så mycket pengar då… de går ju efter deras normer och sådana saker. […] De vill 

inte gå dit, för de vet ju vilka svar de får. Så det är just därför de inte går dit. […] Ja, dels det 

är det ju (not: skam). Att man inte vill. De vill inte förnedra sig själv alltså.” Kjell berättar hur 

självkänslan påverkas av att vara hemlös ”Ja, den är ju i stort sett i grundbotten… eller, den 

finns inte, existerar inte. Det existerar inte någonting. Den har man tappat bort. Kanske man 

hade det i början, de första fjorton dagarna. Men sen skiter man totalt i sig. För det liksom… 

det går inte att tänka på den biten då inte.” 

Även Lotta beskriver hur det destruktiva livet påverkar självkänslan: ”Ja, det är klart. Det 

blir ju en skam. Det blir skam och skuld och… man känner sig värdelös. Det gör man ju. Det 

gör ju inte saken bättre, så är det ju… Nä, men det är klart man känner sig värdelös. Man blir 

ju ganska… Ja det blir ju en ond cirkel, man kliver in i… det och sen tar man sig inte ur. Inte 

utan hjälp. Och det blir ju svårare och svårare.” Skammen gjorde även att hon undvek 

kontakt med familj och anhöriga. ”Däremot har jag inte velat utsätta dem. Men nu har jag ju 

gjort det ändå med att hålla mig borta då om man säger så. Så det är ju på två sätt det där. 

Jag menar, man gör ju bara någon en björntjänst om man tar hem någon också.” En ond 

cirkel uppstod när skamkänslorna dövades med ännu mer droger. ”Då drogar man lite till” 

 

Missbruk 

Missbruk är vanligt bland bostadslösa berättar Kjell. Hans uppfattning är att det ofta finns där 

från början och att det sedan eskalerar efter det att man blivit bostadslös. ”Ja, missbruk är väl 

det mest vanliga. […] Äh, missbruket finns nog från början och sen går det snabbare när man 

har blivit bostadslös. För det är den erfarenheten jag har. Jag har ju petat i mig både det ena 

och det andra efter det att jag blev bostadslös… bara för att orka med, för att orka med sig 
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själv och omgivningen. Och allt vad det innebär. Det går ju bara runt, runt hela tiden. Och 

att komma ur den cirkeln alltså då… det är svårt.”  

Lotta beskriver missbruket som en vidmakthållande orsak till hemlösheten. ”Ja, för mig har 

det varit orsak, men sen när jag verkligen har velat få tak över huvudet för att få den hjälp jag 

behöver för att kunna klara av att leva nykter, så har de ju nekat mig bostad om jag inte har 

blivit nykter först. Och det har ju inte gått att bli… har man gått på gatan och legat i 

rännstenen och ropat på hjälp så då måste man ha drogerna annars överlever man inte.” 

Hon menar även att hemlösheten i sig kan leda till missbruk. ”Oftast när man blir bostadslös 

så… har man inte beroendesjukdomen innan, så skaffar man sig den då. Då blir man sjuk, så 

är det. För att orka med. Så att man kan stå upp. Och så är det ju för oss alla… Det beror ju 

mycket på drogerna att jag inte har haft bostad också. Jag har ju inte kunna skött det.” 

 

Självförnekelse 

Lotta beskriver hur uppfattning om den egna situationen präglades av självförnekelse. ”Asså, 

jag låg ju i rännstenen och tittade ned på alla andra människor.[…] mitt i sjukdomen, när jag 

var sjuk, när jag var fullt aktiv så såg inte jag att jag behövde hjälp från några andra 

människor. […] Den här sjukdomen skövlar ju liv. Många lever i förnekelse tills de dör.” 

 

Att ej vara berättigad till försörjningsstöd 

Om man har inkomst från annat håll faller man lätt mellan stolarna menar Lotta, och hävdar 

samtidigt att det är en vanlig orsak till att människor inte får hjälp att ta sig ur 

bostadslösheten. ”Socialförvaltningen ser ju dem inte heller. Och söker de hjälp så har de ju 

inkomst så då tycker de ju att då skall de kunna sköta sig själv. Det är ju svårt.”  Kjell 

berättar att detta var fallet för honom. ”Nej, i och med att du är pensionerad får du sköta dig 

själv. Det svaret fick jag. De ville inte hjälpa mig överhuvudtaget.” 

Lotta menar att även psykiska problem är en indirekt vidmakthållande orsak till hemlöshet då 

också denna ”grupp” faller mellan stolarna i systemet ”Det är ju många som är bostadslös 

som lyfter förtidspension (not: på grund av psykisk sjukdom) och drogar då.”  
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Destruktiva relationer 

Under åren som hemlös levde Lotta i en relation med en man som även han missbrukade 

droger ”Jag har ju levt i en relation, i en väldigt destruktiv relation och den… har jag brutit 

då. Han är ju kvar där ute… Fortfarande bostadslös.” I Lottas fall resulterade relationen i att 

hon miste sitt lägenhetskontrakt från socialtjänsten. ”Och de ställde det kravet på oss. Vi fick 

inte bo ihop. Och jag skulle bo på gatan och han skulle inte. Men då åkte vi ut båda två. Sen 

har vi levt på gatan till och från då.” Så småningom fick hon återigen en bostad genom 

socialtjänstens försorg. Även denna gång resulterade den destruktiva relationen i att hon blev 

hemlös.” Och där kulminerade det. Här var det vårt fel. Asså det var jag som stod på stugan, 

han bodde ju hos mig fast han inte fick, återigen av soc då så fick han ju inte. Men vi blev 

vräkta därifrån… det var så livat. Sparka in dörren och… höll på.” 

Även Kjell beskriver hur relationer med andra missbrukare kan påverka utträde ur hemlöshet i 

en negativ riktning. ”Har jag bott i stan har jag nog haft halva ligan här uppe inne hos mig. 

Då har jag nog varit utkastad efter en dag.” 

 

Psykiska problem 

Lotta menar att psykiska problem kan vara en vidmakthållande faktor till hemlöshet ”[…] 

oftast dubbeldiagnostiserade, så de har ju med psyk att göra. Och får lagliga mediciner som 

är rena rama knarket. Och som lever ute på gatan och som lever hos andra människor. De får 

ju inte en chans de. Men ingen ser dem!” Det faktum att dessa människor ofta medicinerar 

kan enligt Lotta resultera i att socialtjänstens krav på drogfrihet inte kan uppfyllas. ”Också 

har man ju en oförmåga att inte förstå, man kanske har mediciner utskrivna som visar positivt 

på prover, jamen då är man ju körd i vilket fall.”  

           

     6.4  Underlättande faktorer vid utträde ur hemlöshet 

Stöd efter frigivning 

Kjell menar att bättre stöd efter frigivning från kriminalvården underlättar utträde ur 

hemlöshet. ”Ja… för det första så tycker man ju att de skulle göra i ordning ett rum åt en 

åtminstone… jag menar fyra väggar och en säng. Så man har någonting att komma till. När 

man kommer ut. Men sådant existerar inte här alltså. Det gör det inte. Och det tycker jag är… 

det är synd alltså. … Att inte de kan backa upp en lite mera. Nej, istället så släpper de bara 
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taget totalt av en. Då är det bara att hoppas att jag ska torska en gång till så att jag kommer 

in på kåken.” Kjell diskuterar även kravet som ställs på behandling innan man kan få hjälp 

med bostad. ”Den varianten tror inte jag på egentligen. För att… om man nu ska få ner 

kostnaderna eller behandlingssidan, då tycker jag så här att då ska de ju fixa fram en… en 

etta eller någonting. Så man har någonstans att gå till sen när man är klar med behandlingen. 

Så att man vet att man har en trygg grej att gå på och arbeta för. För annars… Jaha, vad gör 

man sen efter man har gjort en behandling? Då står man ju där i tomma intet ändå.”  

 

Samlingspunkter 

Kjell menar att drogandet har ökat i hans hemstad, särskilt bland ungdomar. Han beskriver 

vad han tror skulle behövas för att stoppa denna utveckling. ”Ja, det skulle vara mera 

samlingspunkter till ungdomarna. Aktiviteter åt dem. Så de slipper driva här nere på stan. 

[…] Ja, det skulle finnas en värmestuga som man kunde träffas på. Det är ju vad vi behöver. 

Och alla andra här. Så man kan ta sig en kopp kaffe och en macka och sitta och prata lite skit 

och... sådana saker. Det skulle vara betydligt mycket enklare för oss om det skulle finnas en 

liten träffpunkt som vi hade. Som vi hade förr.” 

Tidigare fanns en värmestuga för hemlösa och missbrukare i staden vilken numera har tagits 

bort, något som Lotta är kritisk till. ”Jag hade mycket med värmestugan att göra. De var ett 

stort stöd, dit åkte vi och tvättade och … käkade smörgås när vi var utan mat och så där. Ja, 

för där skapade man ju ändå en kontakt och kunde få hjälp av de som fanns på värmestugan, 

och trycka på… på soc och allt det här. Kanske följa med på möten… för när man drogar 

eller dricker alkohol så är man ju väldigt trasig.”  Lotta menar att värmestugan även 

minskade risken att stöta på gamla missbrukarbekanta, något hon vill undvika som nykter. 

”När värmestugan fanns kunde man ju gå ut på stan… om man ville, men nu går det ju inte.” 

 

Ökad självkänsla och framtidsmål 

Efter att Kjell ordnat lägenhet helt på egen hand har självkänslan sakteliga ändrat riktning. 

”Självförtroendet har ju kommit tillbaka ännu mer. Mot för vad det har gjort i början. För då 

hade man inget självförtroende. Då trodde man att… nej, det här pallar inte jag.” Kjell 

berättar dock att han börjar känna hopp om framtiden. ”Det gör jag. Det kan jag inte sticka 

under stol med. Så det är skönt i alla fall att ha en nyckel att kunna sticka in i dörren och 
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bara kunna låsa när man känner för det.” Även Lotta ser ljust på framtiden och har börjat 

planera för den. ”Jag funderar väl på att börja i skolan igen.”  

 

Stödjande nätverk 

Att ha ett nätverk av vänner som är drogfria kring sig kan vara ett visst stöd menar Kjell. ”Ja, 

man kan ju lyssna på dem i alla fall, det är väl det man gör. Man lyssnar och så snappar man 

väl upp något här och där. Man försöker väl åtminstone så gott det går att gå på deras linje 

men ibland så faller man tillbaka ändå.” Kjell låter även glad då han berättar om kontakten 

med sin mamma och det stöd han får av henne. ”Jadå. Vi har en bra kontakt. Vi har fått en 

bättre kontakt nu än förr, så det är positivt. Jag blev lite förvånad då första svängen när jag 

ringde till henne… jag trodde att hon var lite ledsen på mig… i och med att man har hållit på 

som man har gjort under flera år… men hon tog det rätt bra faktiskt. Så det blev jag glad 

över. Så de har ju varit ute och hälsat på mig, hon och gubben. Det är hon som har fixat 

platt-TV:n och allting åt mig. Som jag har fått tagit på avbetalning då… ” 

Stödet från andra människor har även i Lottas fall varit avgörande för hennes väg ut ur 

hemlöshet och missbruk. ”Utan hjälp från andra människor så hade jag inte suttit här idag, 

det hade jag inte. Det är någonting jag kan titta tillbaka på idag och se… men jag är ju 

jätteberoende av andra människor som har samma sjukdom. Ofta är det ju alltid någon man 

känner sen man var aktiv som är nykter idag, som har kommit… som man får ta fasta på då.” 

Idag söker sig Lotta därför till olika forum där hon får stöd i sin nykterhet ”Det är ju därför 

mycket som jag går hit då (not: nykterhetens hus). Här finns det ju människor som är jättebra, 

det finns alltid någon som säger hej åt en och har tid att prata med en och… man får vara här 

och… alla är nyktra som är här, det är jätteviktigt.” 

 

Undvika tidigare umgänge 

Att bostaden är belägen långt bort från i missbrukande vänner är viktigt menar Kjell. ”Ja, det 

är en fördel faktiskt. Har jag bott i stan har jag nog haft halva ligan här uppe inne hos mig. 

Då har jag nog varit utkastad efter en dag. Nej, nej, jag släpper inte in nå folk! För skulle 

man börja göra det, då är jag snart utan lägenhet. Och vem är det som tackar mig för det? 

Inte någon. Och det är svårt. Men vaddå… om man får välja mellan att ha lägenheten kvar 

eller stå på gatan igen… det finns bara två alternativ.” 
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Lotta bor i dag i ett arbets- och boendekooperativ för nyktra missbrukare, något hon upplever 

som en trygghet då hon vill undvika kontakt med aktiva missbrukare. ”Det är ju inga andra 

missbrukare som missbrukar på stället om man säger så. Det är ju tryggt så för mig som vill 

vara nykter. Så där får jag bo så länge jag inte har möjlighet till en annan lägenhet.”  

 

Fängelsestraff 

I Lottas fall blev fängelsestraffet en väg ut ur hemlösheten, missbruket och det destruktiva 

förhållande hon levde i. ”Ja. Så tack vare att jag hade fängelsestraffet kvar att sitta så kunde 

jag bryta. Eller ja, fick jag ju bryta. Alltså det hjälpte mig då. Så satt jag av det och så fick 

jag komma till Villan.” 

 

Andlig upplevelse 

Lotta kan inte sätta fingret på vad som varit avgörande för hennes utträde ur hemlöshet och 

missbruk. Hon beskriver sitt nya liv som ett mirakel. ”Alltså jag trodde ju att det… då i mitt 

aktiva liv… att göra en förändring för mig var omöjlig. Jag trodde att jag skulle dö ung… 

vilket jag tydligen inte har gjort då… jag sitter ju här. Så att jag har väl någon form av högre 

makt med mig då. Det är ju meningen att jag ska leva och komma tillbaka till samhället. Vad 

som har hänt… jag kan inte beskriva det, jag vet inte… det är väl en andlig upplevelse. Det är 

det nog. Jag upplever det så. Jag vet inte vad som har hänt, men under har ju skett.” 

 

     6.5 Erfarenheter av samhälleligt stöd kopplat till hemlöshet 

Information och stöd från socialtjänsten 

Första gången Kjell blev bostadslös sökte han upp Socialkontoret. ”… det första jag gjorde 

var nog att leta upp sociala. Och fråga var de hade en bostadsförmedling någonstans... 

Bostadsförmedling? säger de åt mig. Sådant existerar inte här. Nähä, du. Vart ska man gå om 

man söker en bostad? Ja då säger de: ja du får väl gå till… ja, [det kommunala 

bostadsbolaget]. Och det visste jag ju inte ens vem det… var det låg. Man var som… hm, jaha 

vad gör vi nu?” Kjell berättar att han kontaktade dem flera gånger efter det. ”Ja, jag tjatade 

på dem. Hur mycket som helst alltså.” Istället för stöd upplevde Kjell att han blev motarbetad. 

”För jag tycker de beter sig som… ja, jag vet inte vad egentligen… för när man ber dem slå 

på ett LVM (not: lag om vård av missbrukare i vissa fall) … Nä, vi kan inte göra det. Ja, men 
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vem är det som kan göra det då, svarar man… Ja, det är tokigt. Nä, jag vet inte jag, svarar de 

bara. Och då börjar man ju fundera. Vad har man sociala till då? För jag tycker att ibland 

arbetar de mot sig själv faktiskt. I stället för att se på en person: han behöver hjälp, nu kör vi! 

Nä, då blir man direkt motarbetad i luckan.” Efter många år som hemlös tog Kjell själv tag i 

sin situation. ”Ja, man är ju tvungen att göra det. För… de gör ingenting. De sätter sig inte 

ner och ringer åt en heller. Så det får man göra själv.”  

Lotta berättar om hur hon ställdes inför ett ultimatum från socialtjänsten efter ett återfall; om 

hon inte slutade droga skulle hon mista sin stödlägenhet. Hon försökte bryta missbruket men 

upplevde då att hon blev misstrodd av socialtjänsten. ”Men jag fick inte försörjningsstödet för 

att de misstänkte att jag drogade dessemellan då, men de hade ju inga bevis. Och grejen var 

ju den att de plomberade ju min lägenhet. Och jag visste ju inte var jag skulle ta vägen och 

var jag skulle göra av mina möbler eller någonting.”  

Lotta beskriver hur hon därefter upprepade gånger sökte hjälp hos socialtjänsten för att få 

någon form av boende. Socialtjänsten krävde i sin tur att hon först skulle vara drogfri vilket 

resulterade i ett låst läge med fortsatt hemlöshet och missbruk. ”Bråkade med soc som attans. 

Under den här tiden när jag har varit bostadslös så har ju socialförvaltningen erbjudit mig 

två opiatbehandlingar på stående fot när jag har varit dit och ansökt om matpengar eller 

matrekvisitioner. Och bostad då. För man kan ju få tillfällig bostad. Vilket jag inte fick. Fast 

jag behövde. Det sket de i, de erbjöd mig opiatbehandling istället, vilket jag tycker är 

idiotiskt. Jag har ju inte ställt upp på soc motprestationskrav. Men ändock så ska man ju ha 

rätt till ett tillfälligt boende… akutboende. Men de senaste åren så har de sagt nej. Soc har ju 

ställt krav då att då ska man ha tre veckors drogfrihet, eller två månader, istället för att ge 

mig en tillfällig bostad. På ett vandrarhem eller vad som helst. Och sen ställa kraven. Ge mig 

en avgiftning och ställa kraven på att; nu får du lov att hålla dig drogfri annars åker du ut 

härifrån. Jag tycker att det är fel. Där felar det väldigt mycket.” 

Lotta upplever att socialtjänsten prioriterar sina insatser och resurser på fel sätt.”… jag kan 

tycka att det läggs för lite resurser på de som lever i bostadslöshet… Just det här med när de 

kliver in och plomberar lägenheter. Oftast står ju grejerna kvar, så hela möblemanget och 

allting försvinner in på loppisar och säljs vidare och...  jag menar soc står och betalar 

månadshyror med en tom lägenhet när det finns människor ute på gatan som behöver tak över 

huvudet […] Och jag kan ju känna att en del då, unga, åker in och ut på hemmen och får 

chans på chans. Pengar hit och pengar dit. Jag tycker att de som verkligen vill vara nykter, är 
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villig och ställer upp på urinprover och allt vad det nu är… de skall ju få sitt också. Så det är 

ju dålig uppmuntran för nykterheten tycker jag.” Hon menar att okunskap inom socialtjänsten 

är en orsak till att insatserna blir verkningslösa. ”De sätter upp en alkohol- och drogpolicy 

och regler och lagar, asså inom socialtjänstlagen, och sen finns ingen kunskap alls om 

drogsjukdomen.” Känslan av att vara motarbetad av socialtjänsten finns fortfarande kvar hos 

Lotta.”… jag har ju problem med min ekonomihandläggare idag. Jag har ju samma som jag 

hade när jag var aktiv, men det är ju lika fortfarande. Jag lämnar ju in mina papper, jag 

sköter ju det jag ska, jag lämnar urinprov och allting, men lik förbaskat så händer det 

ingenting där ändå.” 

 

Behandling 

Kjell påbörjade missbruksbehandling vid ett tillfälle. ”Jag har ju gått igenom på Villan. En 

behandling. Men då kom det två socialassistenter upp […] Då kommer de och skriker: du får 

ingen lägenhet här i stan! Och då skulle jag kliva i… tredje steget då tror jag det var… Du 

får ingen lägenhet här i stan! Nähä, och vad fan sitter du här uppe då för och gör 

behandlingar som ena jävla idioter? Och kostar en massa pengar. De sa det till och med i kör 

alltså. Och det… det triggade ju igång en, jag slog ju runt jag. Tände ju på alla tolv jag. Och 

frågade vad i helvete de menade med det där… Nej, du får ingen lägenhet här i stan. Det var 

det enda svar jag fick av dem. Så jag reste mig ju upp… Ja, jag reste ju på arslet och gick.” 

Kjell har även provat på att bo på ett drogfritt kooperativ. ”Men det var inte länge det. Den 

lägenheten sa jag upp i och med att jag skulle åka ner till Småland på ett behandlingshem, ett 

kristet behandlingshem. ”Vistelsen på behandlingshemmet var dock en negativ upplevelse för 

Kjell varpå den inte fullföljdes. ”Men då tog de av mig cigaretter, de tog av mig allting så då 

kunde jag ju inte vara kvar där heller. För jag höll ju på att gå i taket där borta. Javisst! Jag 

trodde jag skulle få nå hjälp, med nå rökplåster eller någonting, men jag fick inte ett dugg… 

jag fick inte ens snusa eller någonting… det var ju rena rama katastrofen!” 

I efterhand kan Lotta konstatera att hon haft stor hjälp av de behandlingar hon genomgått. 

Hon betonar dessutom vikten av fortsatt stöd också efter behandling. ”Stödet som man 

behöver från beroendecenters håll då, om man säger som eftervården, för jag går ju på 

eftervården, det skulle vara lite mer. Det behövs ju mer människor. Nu har ju jag ”råd och 

stöd”. De har ju någonting som heter råd och stöd på Villan nu. Jag får ju hjälp där från 

dem. Jag kan gå dit och prata med min kontaktperson som jag haft under hela tiden.” 
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Erfarenheter av stöd efter frigivning  

Kjell berättar om de gånger han blivit frigiven från kriminalvården och inte haft någon bostad 

att komma tillbaka till. ”Nej, man får ingen hjälp till det. Man får ingen sådan här 

efterföljning. […] Nä… nä… De har en liten planering på kåken alltså. Men… det får man 

inte heller så mycket hjälp av. Så man vet inte liksom… det är ungefär som att släppa väskan 

på perrongen när man kommer hem. När man kommer till sin hemstad. Jaha vad gör jag nu? 

Ungefär i den stilen. ”Att inte veta vart man skall ta vägen när man blir frisläppt resulterar i 

att valmöjligheten att leva ett vanligt liv är begränsad. ”Nej. Det har man faktiskt inte (not: 

valmöjlighet). Man är lite lätt inne i det där… kriminaliteten… igen alltså.” 

Brist på stödjande insatser efter behandling är något som även Lotta lyfter fram som en 

försvårande omständighet. ”Det är ju lika som när man har bott på Villan till exempel. 

Flyttar man därifrån då och inte har något stöd då är man ju ganska körd.” 
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7. Analys 

Resultatet har analyserats med hjälp av stämplingsteorin och exitteorin. Under respektive 

tema återfinns delanalyser till de hindrande och underlättande faktorer som identifierats i 

berättelserna samt till de erfarenheter av samhälleligt stöd som uppmärksammats däri. 

Analysavsnittet avslutas med en helhetstolkning av studiens resultat.  

         
     7.1 Upplevelser av hindrande faktorer vid utträde ur hemlöshet 
 
            7.1.1 Delanalys utifrån stämplingsteorin 

I både Kjells och Lottas berättelser har ett flertal hindrande faktorer vid utträde ur hemlöshet 

kunnat identifieras. Enligt stämplingsteorin kan stämpling från föräldrar och samhälle under 

uppväxten resultera i en nedåtgående spiral av destruktivt beteende senare i livet (jmf 

Goldberg 2010:154f, 157, 161f). Då barndomsupplevelser inte efterfrågats i studien kan 

stämpling från föräldrar och samhälle inte bekräftas utifrån berättelserna. Båda antyder dock 

en problematisk bakgrund där erfarenheter från en svår uppväxt går att utläsa mellan raderna. 

Att någon form av tidig stämpling förekommit är således att betrakta som högst sannolikt.  

I intervjun med Kjell framkommer att hemlöshetsperioden resulterade i en nedåtgående spiral 

av eskalerande missbruk, ökad kriminalitet, en devalverad självkänsla, skam, bristande 

framtidstro och uppluckrade nätverk till följd. Han beskriver själv hur detta blev till en ond 

cirkel som gjorde hemlösheten svår att bryta. Även Lotta berättar om ett ökat drogande, 

kriminalitet, negativ självkänsla och skam till följd av hemlösheten. I hennes berättelse kan 

dessutom olika former av riskbeteenden identifieras. Däribland en mycket destruktiv relation 

med en drogande man. Utifrån stämplingsteorin kan uppkomsten av dessa hindrande faktorer 

förklaras med sekundär stämpling och avvikelsespiralen där en individs normbrytande 

beteenden syftar till att väcka negativa reaktioner från omgivningen. Detta för att inte orsaka 

diskrepans mellan den dåliga självbilden och omgivningens reaktioner. Olika varianter av 

riskbeteenden tenderar att öka på flera områden i livet och eskalerar i en snabbt nedåtgående 

avvikelsespiral då individen inte anser sig vara värd något bättre (jmf Ibid:161f, 163f, 230).  

Både Kjell och Lotta beskriver upplevelser av negativt bemötande från omgivningen som 

ännu en hindrande faktor, något som till viss del kan förklaras av ett provokativt beteende från 

deras sida. Enligt stämplingsteorin syftar provokationer till att locka fram reaktioner som 

bekräftar en redan negativ självbild för att på så sätt ”återställa ordningen” (Ibid:158, 163).  
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          7.1.2  Delanalys utifrån exitteorin 

Exitteorin berör främst de processer som föregår själva utträdet ur hemlösheten. En djupare 

tolkning av de hindrande faktorer som identifierats är därför svår att göra med hjälp av teorins 

begreppsapparat. Möjligtvis kan de känslor av vantrivsel som kännetecknar exitprocessens 

första fas förklara den skamkänsla både Kjell och Lotta ger uttryck för. Känsla av vantrivsel 

leder ofta till insikt om att vara är inne på fel spår i livet (jmf Fuchs Ebaugh 1988:41f). En 

tolkning kan vara att de skamkänslor som beskrivs är resultatet av en upplevd diskrepans 

mellan informanternas faktiska livssituation och det liv de egentligen skulle vilja leva. 

 

     7.2 Underlättande faktorer vid utträde ur hemlöshet 

          7.2.1 Delanalys utifrån stämplingsteorin 

Både Kjell och Lotta lyfter fram nätverkets stödjande funktion vid utträde ur hemlöshet och 

menar att ett fungerande nätverk också förebygger återfall till det gamla livet. Kjells nätverk 

utgörs främst av modern medan Lotta istället hämtar stöd från människor med tidigare 

erfarenheter av missbruk och destruktivt leverne. Under tiden som bostadslös tog Kjell även 

del av råd och stöd från bekanta som förändrat sin livssituation. Han säger sig dock 

fortfarande ha en lång bit kvar att gå. Att omges av stödjande nätverk har i Lottas och Kjells 

fall genererat positiva följdeffekter i form av ökad självkänsla, framtidsdrömmar och visioner. 

Enligt stämplingsteorin förutsätter en vändning av den nedåtgående spiralen närvaron av 

signifikanta andra vilka anser personen vara värd ett bättre liv (jmf Goldberg 2010:153,163). 

Den senaste tidens närvaro av stödjande nätverk kan således vara en del av förklaringen till 

den positiva vändning som skett i såväl Kjells som Lottas livssituation.   

När Lotta anmälde sig själv till polisen hade hon nått botten. Hon visste att såväl fortsatt 

drogande som avgiftning kunde döda henne eftersom hon var i så dåligt skick. Det faktum att 

hon överlevde avgiftningen beskrivs av Lotta som en andlig upplevelse och ett tecken på att 

hon var ämnad att leva vidare. Enligt stämplingsteorin utmynnar ofta avvikelsespiralen i ett 

vägskäl där personen anser sig ha fått nog. Några låter spiralen gå så långt ned att de till slut 

slår i botten och tvingas välja mellan att leva eller dö. Att ge sig själv tillåtelse att leva kan 

dock vara svårt varför personen ibland sätter sig själv i ett läge där ansvaret istället läggs på 

en högre makt (Ibid:164f).  Lottas beskriver den andliga upplevelse hon erfor som en 

underlättande faktor vid utträdet ur hemlösheten. Detta då hon anser sig ha blivit räddad av en 

högre makt, något som således går i linje med ovan nämnda förklaring från stämplingsteorin.  
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          7.2.2 Delanalys utifrån exitteorin 

Den andra fasen i exitteorin innebär att individen aktivt börjar söka efter alternativa 

livsmönster, något som exempelvis kan ske genom tillfälliga uppbrott på prov. I Kjells 

livsberättelse framträder ingen tydlig vändpunkt mer än att han nyligen har skaffat sig ett eget 

boende. Han säger sig ha minskat sin drogkonsumtion men hans livsmönster i övrigt framstår 

som relativt oförändrat. Mot bakgrund av detta är det tveksamt om Kjell verkligen har kommit 

till den definitiva vändpunkten som kännetecknar tredje fasen i exitteorin. Mer troligt är att 

han fortfarande befinner sig i den andra fasen (jmf Fuchs Ebaugh 1988:120f, 147f). 

Stöd efter frigivning och att undvika tidigare socialt umgänge är något som de båda lyfter 

fram som viktiga faktorer vid utträde ur långvarig hemlöshet. I deras berättelser framkommer 

emellertid att stöd efter frigivning är något som har saknats genom åren. Boendet på ett 

boendekooperativ för nyktra missbrukare beskriver Lotta som en förutsättning för att hålla 

fast vid det nyktra livet då det hjälper henne att undvika sitt tidigare umgänge. Kjell däremot 

har fortfarande kontakt med sina missbrukande bekanta.  Han undviker dock att släppa in dem 

i lägenheten av rädsla för att bli avhyst. Då informanterna beskriver underlättande faktorer 

lyfter de även fram samlingspunkter. I deras hemstad fanns tidigare en värmestuga som båda 

talar gott om. Lotta berättar hur hon tack vare den kände sig säkrare under den första känsliga 

tiden som nykter då risken att stöta på gamla missbrukarbekanta nere på stan minskade. Under 

tiden som aktiva hemlösa missbrukare fungerade värmestugan dessutom som en fristad. Där 

fann de möjlighet till vila, varm mat och behövligt råd och stöd från en vänlig personal. 

Denna form av stöd kan appliceras på exitteorins andra fas. I denna fas har individen börjat 

fundera över alternativa behandlingsmöjligheter och söker därför upp sociala gemenskaper 

vilka uppmuntrar ett rollutträde och tillhandahåller goda förebilder (jmf Ibid:120f). 

Personalen på värmestugan fyllde således en viktig funktion i att uppmuntra och stödja 

hemlösa personer till att vända sina livsmönster i en positiv riktning. Något som till viss del 

kan förklara varför samlingspunkter anses vara en underlättande faktor för informanterna. 

Lotta beskriver vidare hur hon frivilligt gick till polisen för att sitta av ett fängelsestraff. 

Straffet hjälpte henne att bryta såväl missbruket som den destruktiva kärleksrelationen. En 

utlösande orsak till uppbrott är enligt exitteorin att individen nått sin absoluta botten. Genom 

någon form av yttre tvång kan individen nå en vändpunkt där inga andra alternativ längre 

återstår. Sådana vändpunkter manifesteras ofta genom en konkret handling i form av 

exempelvis avgiftning (Ibid:147f). Resonemanget kan förklara varför Lotta anser 
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fängelsestraffet vara en underlättande faktor och hur straffet därför blev en avgörande 

vändpunkt för henne. Kjell och Lotta berättar även hur relationen med anhöriga förbättrats 

efter utträdet ur hemlösheten och att detta varit viktigt för uppbyggandet av nya livsmönster. 

Att kontakt med anhöriga är betydelsefullt styrks av exitteorins fjärde fas där återknytandet av 

förlorade kontakter med anhöriga är en central aspekt (jmf: Fuchs Ebaugh 1988149ff). Teorin 

samstämmer således med informanternas åsikt om att stödjande nätverk är att ses som en 

underlättande faktor. I resultatdelen nämns även självförnekelse, ej bidragsberättigad samt 

psykisk sjukdom som hindrande faktorer till utträde ur hemlöshet. Några relevanta kopplingar 

till de båda teorierna har dock inte funnits varför dessa faktorer utelämnats i delanalysen.  

 

     7.3 Erfarenheter av samhälleligt stöd kopplat till hemlöshet 

          7.3.1 Delanalys utifrån stämplingsteorin 

 I Kjells berättelse beskrivs flera mötessituationer med socialtjänst och behandlingshem vilka 

alla slutar på samma sätt: Kjell blir upprörd och flyr situationen varefter han berusar sig med 

alkohol och droger. Detta då han upplever sig bli orättvist behandlad och att de krav som 

ställs på honom är allt för orimliga. Enligt stämplingsteorin tenderar personer med dålig 

självbild att agera provokativt med syfte att locka fram den negativa reaktion de är vana vid.  

Detta med intentionen att ännu en gång bekräfta den redan dåliga självbilden. Då personen 

inte anser sig vara värd ett bra liv uppluckras gränserna allt mer varvid också riskbeteendet 

ökar. Även framgångar kan te sig skrämmande eftersom det gör världen obegriplig och svår 

att hantera varvid ett provokativt beteende lockas fram  (jmf Goldberg 2010:157f, 160f, 223).  

Vid genomläsning av Kjells intervju framträder ett tydligt mönster i berättelsen. En strategi 

från hans sida har genomgående varit att frånsäga sig eget ansvar för sin livssituation och 

istället lägga skulden på omgivningen.  Han berättar flera gånger hur han blivit nekad all form 

av hjälp, samtidigt som han aldrig nämner vilka motprestationer och erbjudanden han ställts 

inför. Det kan mellan raderna antas att erbjudanden om stöd trots allt förekommit, men att 

Kjell inte varit beredd att ta emot hjälpen då han omedvetet ansett sig ovärdig framgångar.  

De ständiga konflikter som kommer till uttryck i berättelsen kan därför indikera en provokativ 

tendens hos Kjell i enlighet med stämplingsperspektivets resonemang kring denna form av 

beteende. Avvikarkarriären kan även hjälpa oss att förstå varför så många försök till hjälp från 

samhällets sida misslyckas. Detta då olika tvångsåtgärder och straff enbart spär på den 

negativa självbilden vilket resulterar i att den hjälp som erbjuds ofta förkastas (jmf Ibid:238).  
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Exempel på detta återfinns även i Lottas berättelse där hon ett flertal gånger nämner 

upplevelser av att ha blivit misstrodd och motarbetad av socialtjänsten. Hon har dessutom 

avböjt vissa av de behandlingar hon erbjudits då hon inte ansett dem var rätt för henne. 

Upplevelser vilka således kan förklaras av ovan nämnda teoretiska resonemang.  

 

          7.3.2 Delanalys utifrån exitteorin 

Kjell och Lotta beskriver sina erfarenheter av samhälleligt stöd i mestadels negativa ordalag 

och deras inställning till socialtjänsten präglas av både misstro och förakt.  I Kjells berättelse 

kan det mellan raderna utläsas att de behandlingar han genomgått enbart syftat till att ge tak 

över huvudet.  Någon motivation till att bryta den destruktiva livsituationen uttrycks aldrig 

utan enbart en önskan om att få en varm plats att sova på. Vid jämförelse av deras berättelser 

kring erfarenheter av samhälleligt stöd framträder vissa skillnader. Lotta kan i efterhand 

konstatera att samhällets insatser har haft en avgörande betydelse för hennes uppbrott från 

hemlösheten.  Denna insikt kan tolkas som ett tecken på att Lotta passerat vändpunkten enligt 

exitteorin och nu befinner sig i den fjärde fasen (jmf Fuchs Ebaugh 1988:147–151). Detta 

styrks även av att Lotta redan nu gjort förändringar på flera områden i sitt liv. Hon har 

dessutom manifesterat detta genom en konkret handling då hon frivilligt anmälde sig till 

polisen. Efter avtjänat fängelsestraff genomgick Lotta en behandling varefter hon erbjöds ett 

boende. Tack vare de efterföljande insatserna möjliggjordes en genomgripande 

livsstilsförändring där fängelsestraffet kan ses som det första steget till den vändpunkt hon så 

väl behövde. Kjell, å andra sidan, har aldrig upplevt något samhälleligt stöd efter frigivning 

vilket kan förklara varför fängelsestraffen aldrig resulterade i någon vändpunkt för honom. 

Kjell tycks av allt att döma inte ha kommit till sin avgörande vändpunkt ännu. Detta kan antas 

då uppbrottet från hemlösheten inte inbegriper några ytterligare förändringar i hans 

destruktiva livsstil. Det senaste uppbrottet, liksom tidigare försök till förändringar, kan istället 

betraktas som tillfälliga varför det kan tolkas som att Kjell fortfarande befinner sig i den andra 

fasen av exitprocessen (jmf Ibid:120f). Enligt exitteorin kan i vissa fall yttre tvång vara 

nödvändigt för att åstadkomma en tydlig vändpunkt. Kjell saknar emellertid förmåga att se 

samhälleligt stöd som en hjälpande faktor. Kanske hade det LVM som Kjell enligt intervjun 

efterfrågat bidragit till ett snabbare avancemang mot den avgörande vändpunktsfasen. Mest 

troligt är dock att han måste nå botten innan en förändring över huvudtaget är möjligt.  
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     7.4 Helhetstolkning 

Vid närläsning och diskussioner har vissa motsägelser i berättelserna kunnat urskiljas. Kjell 

beskriver att han gärna går för sig själv och att han är något av en ensamvarg. Då han senare 

nämner underlättande faktorer betonar han emellertid samlingspunkter med möjlighet att 

träffa andra som ytterst viktigt. Kjell säger vidare att planering efter frisläppning från 

kriminalvården inte existerar, ett konstaterande som senare i intervjun revideras till att det 

visst förekommer både planering och stöd. Även Lottas berättelser ändrar ibland riktning. 

Exempelvis framställs socialtjänsten genomgående i mycket negativa ordalag, något som mot 

slutet av berättelsen ändras till förmån för en mer nyanserad syn på hjälpen. Detta behöver 

dock inte tolkas som en motsägelse, utan kan istället ses som ett nytt sätt att förhålla sig till ett 

gammalt liv. Att Lotta passerat en vändpunkt bekräftas utifrån denna tes ännu en gång.  

Tolkningsprocessen har utmynnat i en djupare förståelse för fenomenet hemlöshet. Det som 

inledningsvis tedde sig uppenbart har vid en närmare granskning visat sig innehålla flera 

bottnar och nyanser. Ett exempel på detta är den känsla av maktlöshet och frustration som 

genomsyrar de delar av berättelsen som handlar om socialtjänstens krav på motprestationer. 

En maktlöshet som möjligtvis kan härledas till upplevelser av att deras rättigheter fått stå 

tillbaka till förmån för skyldigheter gentemot stat och myndigheter. Gemensamt för de båda 

berättelserna är beskrivningen av hur hemlösheten fick ett pågående missbruk att eskalera 

med fler problem till följd. Berättelserna skiljer sig dock åt vad gäller vägen ut ur 

hemlösheten samt hur samhällets hjälp tagits emot. En avgörande skillnad tycks ha varit att 

Kjell under hela hemlöshetsperioden uppburit sjukpension och därmed hamnat utanför det 

sociala skyddsnätet. Utträdet har i Kjell fall därför skett utan hjälp från samhället och verkar 

mer vara ett utslag av slumpen än av en målmedveten strategi.  Lotta har däremot ofta saknat 

inkomst och har därför tvingats till kontinuerlig kontakt med sin handläggare på 

socialtjänsten. Möjligtvis kan detta vara en anledning till att Lotta, i motsats till Kjell, nått en 

avgörande vändpunkt med genomgripande förändringar på flera livsområden som följd.  
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8. Diskussion 

  

    8.1 Besvarande av syfte och frågeställningar 

Studiens frågeställningar har varit följande; 

• Vilka hindrande- respektive underlättande faktorer kopplat till utträde ur långvarig 

hemlöshet kan identifieras i berättelserna? 

• Vilka erfarenheter av samhälleligt stöd kopplat till hemlöshet kommer till uttryck i 

berättelserna? 

De hindrande faktorer som identifierats i berättelserna är svaga sociala nätverk, negativt 

bemötande, bristande framtidstro, skam och bristande självkänsla, missbruk, självförnekelse, 

att ej vara berättigad till försörjningsstöd, destruktiva relationer samt psykiska problem. 

Även underlättande faktorer vid utträde ur hemlöshet har beskrivits i berättelserna. Detta 

genom exempel som stöd efter frigivning, samlingpunkter, ökad självkänsla och framtidsmål, 

stödjande nätverk, undvikande av tidigare umgänge, fängelsestraff och andlig upplevelse.  

Missbruk har av båda informanterna angetts vara det största hindret vid utträde ur 

hemlösheten. Detta då missbruket i sig medfört ett destruktivt leverne med ytterligare problem 

till följd. Inte någon av de underlättande faktorer som identifierats utmärker sig emellertid 

som avgörande i sammanhanget, istället tycks de ha haft en samverkande funktion. I 

berättelserna om erfarenheter av samhälleligt stöd har socialtjänstens stöd och information 

beskrivits som bristfälligt och en djup frustration har uttryckts över de krav på drogfrihet som 

ställts för att få hjälp med bostad. Insatser tenderar att prioriteras fel och informanterna 

beskriver detaljerat och målande hur de ofta känt sig motarbetade av socialtjänsten. 

Resultatsammanfattningen som presenterats visar att uppsatsens syfte och frågeställningar har 

besvarats på ett tillfredställande sätt utifrån det empiriska material som stått till förfogande.  

 

      8.2 Samstämmighet med tidigare forskning           

Merparten av de hindrande faktorer som identifierats i berättelserna går i linje med vad 

tidigare forskning uppmärksammat (jmf Swärd 1999:289–300, Socialstyrelsen 2012:28f, 71, 

Swärd 2008:27f, McNaughton 2008:177, 181ff, 185). Särskilt utmärkande i såväl forskning 

som i uppsatsens resultat har missbruksfaktorn varit. Att ekonomiska skulder vidmakthåller 
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hemlöshet (Swärd 1999:300) kan dock inte styrkas av informanternas berättelser mer än att en 

hyresskuld varit bidragande orsak till Kjells hemlöshet. Informanterna beskriver istället 

självförnekelse och ”egen inkomst” som försvårande omständigheter och menar att man lätt 

kan ”falla mellan stolarna” i systemet vid uppbärande av exempelvis sjukpension. Dessa 

upplevda hinder har emellertid inte uppmärksammats i de utvalda forskningspublikationerna.  

Tidigare forskningsresultat korrelerar med flera av de underlättande faktorer som identifierats 

i uppsatsen (jmf Hiscock et al 2008:65–68, Socialstyrelsen 2010:25, 44, Graham, Jones & 

Sheir 2010:13, 26f, 33).  Vikten av krisstöd och familjekonflikthantering (Ibid:29, 33) samt 

tillgång till terapi och meningsfull sysselsättning (McNaughton 2008:185) omnämns däremot 

inte av studiens informanter. Vad gäller härbärgets funktion är forskningen inte samstämmig. 

Medan Swärd (1999:300f) framhåller dess stigmatiserade effekt anser Arnsvik (2012:50) att 

härbärgen tvärtom fyller en viktig funktion vid utträdesprocesser. Vid jämförelse med 

uppsatsens resultat kan härbärget likställas med de samlingspunkter informanterna lyfter fram 

som viktiga. Även fängelsestraff och andliga upplevelser beskrivs som underlättande faktorer 

av informanterna, ett resonemang som dock saknar förankring i tidigare forskning.   

Vad gäller erfarenheter av samhälleligt stöd samstämmer tidigare forskning med uppsatsens 

resultat. Att myndigheter är svårtillgängliga och att dess personal saknar ett genuint intresse 

för hemlösa (Hiscock et al 2008:68) är dock erfarenheter som inte kommit till uttryck i 

informanternas berättelser. De beskriver däremot att fel slags behandling erbjudits och att 

felaktiga prioriteringar gjorts, något som inte har identifieras i den tidigare forskningen. 

 

     8.3 Metoddiskussion 
 
          8.3.1 Fördelar 

De narrativa berättelserna har genererat ett rikt empiriskt material vilket har gjort att 

frågeställningarna har kunnat besvaras på ett tillfredsställande sätt. Det hermeneutiska inslaget 

i analysprocessen har reviderat helhetsbilden av informanternas berättelser ett flertal gånger, 

något som kan ses som en fördel för studien då en djupare analys därmed har kunnat erhållas. 

Vad gäller graden av validitet i studien har det detaljrika empiriska materialet kunnat påvisa 

en hög inre validitet (jmf Larsson 2005:115), detta då innehållet berättelserna har visat att 

studien verkligen mätt det den avsett att mäta.  
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I uppsatsen har olika former av trianguleringar använts i syfte att erhålla en hög reliabilitet. 

Den undersökartriangulering som gjorts (jmf Larsson 2005:109) indikerar en hög reliabilitet i 

studien då författarnas båda tolkningar vid jämförelse hade en hög grad av samstämmighet. 

Detta kan å andra sidan bero på att författarna inledde tolkningsprocessen med en snarlik 

förförståelse och inställning till fenomenet. De två teorierna som använts möjliggjorde en 

tolkning av såväl vidmakthållande som underlättande faktorer. Denna teoritriangulering torde 

därför också ha bidragit till en högre trovärdighet i analysen (jmf Ibid:109). Vidare gör 

kvalitativa studier vanligtvis inte anspråk på att vara generaliserbara. Studiens informanter har 

dock varit mycket verbala och villiga att dela med sig av sin kunskap om livet som hemlös 

varför deras ” tysta kunskap” kan sägas ha övergått i explicit påståendekunskap vilket 

möjliggjort en naturalistisk generalisering av uppsatsens resultat (jmf Kvale & Brinkmann 

2009:281). Vid datainsamlingen har ingen intervjuguide använts utan informanterna har talat 

relativt fritt utifrån uppsatsens tre teman. Detta är något som främst varit till uppsatsens fördel 

då berättelserna på ett naturligt sätt har fokuserat kring de faktorer som ansetts mest centrala. 

Även valet av informanter har i efterhand visat sig lyckosamt då de båda hade lång erfarenhet 

av hemlöshet samt god förmåga att sätta ord på sina upplevelser. Det faktum att informanterna 

befann sig i olika stadier i utträdesprocessen möjliggjorde dessutom jämförelser i analysen.  

 

          8.3.2 Begränsningar 

Något som kan ha inverkat negativt på uppsatsens resultat är författarnas brist på erfarenhet. 

Narrativ forskning ställer krav på hantverksskicklighet vilket fordrar många års träning, en 

viktig forskaregenskap som alltså har saknats i denna studie. Denna brist är något som även 

diskuteras under metodavsnittet. En ytterligare farhåga som ventilerats är huruvida 

intervjupersonernas berättelser är att betrakta som trovärdiga. Författarna representerar en 

profession som tycks föraktas av respondenterna vilket kan ha inverkat på hur berättelserna 

vinklats och tillrättalagts. Möjligtvis kan även smärtsamma upplevelser, förnekelse, 

självförakt och ett mångårigt missbruk gjort att vissa minnesfragment förträngts eller 

ommodifierats. Då det å andra sidan är subjektiva upplevelser som efterfrågats i studien är 

detta något som förhoppningsvis inte torde ha haft någon större inverkan på slutresultatet. 

Vad gäller etiska aspekter beskrivs i metodavsnittet hur detta säkerställts. Då författarna av 

etiska skäl valt att undvika känsliga följdfrågor kan vissa hindrande faktorer ha utelämnats i 

berättelserna. Exempel på detta kan i Lottas fall vara separationen från hennes barn, något hon 
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inte gärna önskade prata om. Även Kjell undvek vissa ämnen som därför lämnades därhän. 

Författarna har i denna studie agerat både mätinstrument och meningstolkare vilket möjligtvis 

kan ha medfört en ökad risk för ett missvisande resultat. Detta då såväl datainsamling som 

analys präglats av deras förförståelse och förväntningar på resultatet. Frånvaron av en 

strukturerad intervjuguide kan vidare ha resulterat i att spontana följdfrågor omedvetet styrt 

respondenterna till att svara på ett sätt som korrelerade med författarnas förväntningar. 

Medvetenhet om denna fara kan å andra sidan ha varit till fördel för studiens kvalitet då det 

motiverat och utmanat författarna till ett kritiskt förhållningssätt genom hela 

forskningsprocessen. Vad gäller tolkningsfrågan så har stämplingsteorin och exitteorin visat 

sig komplettera varandra väl och har även varit relevanta för studiens syfte. Vissa saker har 

dock inte kunnat analyseras tillfredställande. För en djupare analys av de delar av berättelsen 

som präglats av exempelvis förnekelse och motsägelser kanske personlighetsteorins 

resonemang kring olika försvarsmekanismer istället varit att föredra. Detta genom att använda 

begrepp såsom bortträngning, projektion och splitting i analysen (jmf Payne 2005:121). 

Vid meningskategoriseringen av det empiriska materialet visade det sig ibland vara svårt att 

avgöra under vilket tema de olika citaten skulle sorteras. Detta då temana saknade tydlig 

avgränsning och därför tenderade att flyta samman. Längre citat berörde dessutom ofta flera 

teman vilket ytterligare försvårade kategoriseringen. I resultatredovisningen kan indelningen 

därför ibland framstå som inkonsekvent, något som dock inte torde ha påverkat den senare 

analysen nämnvärt.   

 

      8.4 Förslag på vidare forskning 

Studien har genererat flera följdfrågor vilka med fördel kan lyftas upp till vidare forskning. 

Omgivningens bemötande och dess stigmatiserande effekt på hemlösa är en sådan aspekt. Att 

belysa inträdet in i hemlöshet och hur ett förebyggande arbete skulle kunna se ut ett annat. Det 

faktum att kategorierna ”kvinnor” och ”utlandsfödda” har ökat i hemlöshetsstatisktiken är en 

annan infallsvinkel värd att studera närmare. Även en mer djupgående livsvärldsstudie av 

Lottas och Kjells liv skulle självklart vara intressant att göra. Sådana djupintervjuer kräver 

dock betydligt större erfarenhet och förförståelse än vad som vanligtvis innehas av författare 

på denna nivå. En ytterligare ingång är att i en studie göra intervjuer med exempelvis 

socialarbetare eller anhöriga. Detta för att sedan kunna jämföra deras svar med vad som 

framkommit i denna studie.  
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     8.5 Författarnas slutreflektioner 

Att studera fenomenet hemlöshet ur ett inifrånperspektiv har varit synnerligen lärorikt då vi 

tidigare saknat denna infallsvinkel på problemet. Mötet med Kjell och Lotta har påmint oss 

om att det bakom varje siffra i statistiken döljer sig en unik livshistoria som sällan får komma 

till uttryck. Redan i ett tidigt skede bestämde vi att det var den hemlöses egen berättelse som 

skulle stå i fokus. Detta då vi bland annat sökte svar på hur det kommer sig att en del 

människor stannar kvar i hemlöshet år efter år. Förmånen att få en inblick i dessa personers 

livsöden och höra hur de har handskats med motgångar har därför varit värdefullt för oss som 

författare och förhoppningsvis även för uppsatsens läsare. Intention med studien har hela tiden 

varit att lyfta fram informanternas subjektiva upplevelser. Vi har därför aldrig ifrågasatt eller 

värderat de uttalanden som gjorts under intervjutillfällena utan enbart uppmanat 

respondenterna att berätta vidare. Att det självklart finns fler infallsvinklar, ”sanningar” och 

versioner av de händelser som beskrivits är något vi medvetet valt att utelämna då det saknat 

relevans för studiens syfte. Vi måste dock medge att vi haft många diskussioner med varandra 

om de dolda berättelser, perspektiv och omständigheter som aldrig blivit omnämnda av 

informanterna. Vid jämförelse med tidigare forskning fanns en stor grad av samstämmighet. 

Något som var intressant var att vi i studien även identifierade faktorer som inte omnämndes i 

forskningsstudierna. Risken med att falla mellan stolarna i systemet och andliga upplevelser 

var några exempel. Studien kan därmed sägas ha bidragit med ny kunskap på området. 

Under såväl intervjutillfällena som i analysarbetet slogs vi av hur intimt sammanlänkade 

missbruk och hemlöshet var. Denna koppling gjorde det ofta svårt att avgöra vad som var 

orsak till och vad som var konsekvens av, något som kan tyda på att hemlöshet och missbruk 

kan ses som olika delar av samma problem. Frågan är därför vad som egentligen är det 

bakomliggande problemet? I en kanske obekväm slutreflektion frågar vi oss även om de 

inblandade personernas syfte med studien kan ha inverkat på dess resultat. Är det möjligtvis 

så att respondenternas främsta syfte var att göra sin röst hörd och att kritisera socialtjänsten, 

medan författarna istället strävade efter ett empiriskt material som överensstämde med teorier 

och vissa förväntningar? Kan det vara så att ingen av parterna egentligen var intresserad av 

den sanna berättelsen? Oavsett vad intentionen var så kan vi i efterhand konstatera att det inte 

finns några osanna berättelser då det handlar om människors subjektiva upplevelser. Deras 

upplevelser är helt och hållet deras egna och är inte avhängit några absoluta sanningar. Alla 

människor bär med sig erfarenheter och upplevelser som bildar unika livshistorier värda att 

berättas och att lära av. Lotta och Kjells livsberättelser får ses som ett bra exempel på detta.  
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