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ABSTRACT 
English title: Experiences of parenthood among at risk homeless parents in 
temporary social housing.  
Author: Esbjörn Sandin 

 

Keywords: Family, parents, parenthood, parenting, unstable housing, homelessness, children, childhood, 

housing market, living space, position, relationship, stress, at risk homelessness, coping, meaning, 

exclusion, social housing. 

 

Families lacking adequate housing are increasingly becoming a concern for social services throughout 

Sweden, challenging a key promise of the social democratic universalist welfare-state. This raises 

questions about experiences of parenthood under the threat of facing homelessness or while living in 

temporary and inadequate residence in the Swedish context. A qualitative, explorative interview study 

among parents without access to the housing market and housed by social services is proposed for this 

investigation. Interview-analysis using an inductive thematic framework-based model with content-

analysis and interpretation suggests that the sample groups perceptions of reality revolves around four 

main interconnected themes or categories; housing history, mental processes, child-parent relationship, 

adaptation. These categories each accommodates subthemes such as process, exclusion, depression, 

repetitive thinking, closeness. Participants housing history is viewed as a process encompassing 

experiences of inadequacy and their mental processes seems to be dominated by different dimensions and 

levels of stress, depression and cognitive malfunctioning associated with future plans and living space. 

The study indicates that these experiences forge a strong and close parent-child relationship and seems to 

affect participants’ way of viewing their position in society. Observing the results through a theoretical 

lens concludes that concepts drawn from systems theory, social constructivist ideas such as social 

representation and positioning theory widens our understanding of how participants situation. 

Results are also in line with previous qualitative as well as quantitative studies, and can be used to 

construct concepts and hypothesises regarding identity, class, exclusion and family relations that needs to 

be tested in further research. Finally, results suggest a careful approach within a social work context 

towards families living under studied living conditions. It seems pivotal to be aware of how unstable 

housing can affect mental processes, self-identity and family relationships but keeping in mind that these 

individual factors are linked to societal structures that lie at the core of homeless or at risk homeless 

parents’ situation. 

   

 

 

 

 

Förord 
 

Jag vill först och främst rikta ett stort tack till de föräldrar som jag intervjuat i denna studie. Utan deras 

vilja att – trots svårigheter att få vardagen att gå ihop – dela med sig av sin tid och sina liv skulle denna 

uppsats inte blivit verklighet. Jag tackar också för det förtroende och den hjälp jag fått från personal på 

SHIS. 

 

Esbjörn Sandin 

Stockholm, september 2017 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion/Problemformulering 

I FN:s konvention om barns rättigheter slås det i artikel 27 p. 3 fast att konventionsstaterna skall i enlighet 

med nationella förhållanden och inom ramen för sina resurser vidta lämpliga åtgärder för att bistå 

föräldrar och andra som är ansvariga för barnet att genomföra denna rätt och skall vid behov 

tillhandahålla materiellt bistånd och utarbeta stöd-program, särskilt i fråga om mat, kläder och bostäder. 

Dessa skrivningar kan sägas ha sin motsvarighet i den svenska bostadspolitiken där bostad i olika 

sammanhang definieras som en social rättighet (Johansson m fl 2005: SOU 2005:88). En utgångspunkt för 

den slutsatsen är Regeringsformen där det understryks att “det allmänna” ska ”trygga rätten till hälsa, 

arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet” (RF 1 kap. 2§). 

Bostadspolitiska målen har sedan formulerats närmare i bland annat budgetpropositionen från 2002 där 

målet beskrivs som att “alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en 

stimulerande och trygg miljö” (Johansson m fl 2005). 

Frågan är i vilken grad bostad som en social rättighet varit en del av den skandinaviska, 

socialdemokratiska och universalistiska välfärdmodellen, och om försvagningen av detta löfte under 90-

talet och början av 2000-talet är en del av densammas nedgång. Klart är att bostadsmarknaden varit och en 

arena för både stat och marknad (Sveinsson 2003). Socialdemokratin var historiskt mån om en stor 

allmännyttig hyressektor, i första hand avsedd för “arbetararistokratin”, socialdemokratins traditionella 

väljarkärna och inte primärt socialt utsatta grupper, vilket i stället var fallet i andra länder (Sveinsson 

2003; se nedan om Social housing). Enligt Sveinsson var bostadspolitiken en grundpelare i den allmänna 

välfärdspolitiken, vilket har sina rötter i Per Albin Hanssons folkhemsideologi, som krävde “att alla 

medborgare måste garanteras så lika villkor i sitt boende som möjligt” (2003). I Sverige var idén med det 

offentligt ägda bostadsbeståndet universell, bostäder skulle vara tillgängliga för hela befolkningen. 

Bostäder var en viktig, kanske avgörande, del av välfärdsstatens framväxt (Sveinsson 2003). Men i 

exempelvis Norge och Finland var bostadspolitiken selektiv och inriktad på samhällets svagaste grupper 

(ibid). 

Emellertid har bostadspolitiken även i Sverige blivit alltmer selektiv i takt med alltmer begränsade 

möjligheter för alla att skaffa bostäder på den öppna marknaden (Johansson m fl 2005). Denna utveckling 

går tillbaka till början av 1990-talet då en avreglering av bostadsmarknaden och av bostadspolitiken 

inleddes (Nordfeldt 2005). Denna period har i olika sammanhang definierats som den klassiskt 

socialdemokratiska välfärdsstatens “solnedgång”. Skärpta krav på potentiella hyresgäster gjorde nu att 

svagare grupper successivt trängdes ut under följande decennier (ibid). Under 90-talet ledde borgerligt 

styrda kommuner utförsäljiningen av allmännyttan samtidigt som hyrorna höjdes markant efter en 
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omgörning av skatte- och bidragssystemen 1992 (Sveinsson 2003).  

Strukturella förhållanden som dessa sätter, som Andersson & Swärd konstaterar, ramarna för den 

“institutionella nivåns möjligheter att handla” (2007). Förändringarna av det bostadspolitiska 

regelsystemet har lett till att socialtjänster i allt större grad fått ta hand om bostadsmarknadens riskgrupper 

(Andersson & Swärd 2007). Detta har gjort att andelen specialkontrakt där socialtjänsten är en part har 

ökat (Nordfeldt 2005). Samtidigt pekar Nordfeldt på att bostadsbrist delvis förblivit “osynligt” i 

socialtjänstens organisation, och därmed underordnats andra problem/kategorier (2005). 

I takt med ökad bostadsbrist har dock bostadslösa barnfamiljers situation lyfts fram i olika 

sammanhang. En grundläggande genomlysning av hur just dessa drabbas av bostadsbrist skedde genom 

den statliga utredningen om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer (Johansson m.fl. 2005).  I den 

poängteras att socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen (Sol 2001:453) har ett särskilt ansvar för barn, som 

ska växa upp under trygga och goda uppväxtförhållanden, vid sidan av den mer allmänna bestämmelsen 

att den som “inte själv kan tillgodose sina behov […] har rätt till bistånd från socialnämnden” (SoL ). 

Barnperspektivet har dessutom stärkts i handläggningen av ekonomiskt bistånd genom riktlinjer från 

Socialstyrelsen (Johansson m fl 2005). Socialstyrelsen betonar att boende och byte av bostad kan ha stor 

betydelse för barns utveckling, och att det därför ska tas särskilt hänsyn till detta. Socialtjänstlagens 

karaktär av ramlag och egenansvarsprincipen som ingår i den gör dock att hemlösa barnfamiljer i 

praktiken hänvisas till tillfälliga boenden (Samzelius 2017). Dessutom får bara en liten del de drabbade 

familjerna hjälp (ibid). Att ordna bostad betraktas som individens ansvar när det gäller strukturell 

bostadsbrist och när andra sociala problem saknas (ibid).   

År 2007 lanserade regeringen en nationell strategi mot hemlöshet och utestängning från 

bostadsmarknaden. Målet var att inga barn ska vräkas samtidigt som idén om allas rätt till en bostad 

ersattes av tak över huvudet-garanti (Samzelius 2017). En rad olika myndigheter fick i uppdrag att 

förebygga vräkningar av barnfamiljer. Sen dess har antalet familjer med barn som vräks sjunkit något. 

Samtidigt har andelen barn som vräks stigit något bland de som bor i allmännyttan och de barnfamiljer 

som vräks för skulder under 10 000 kronor har ökat (ibid).   

Samtidigt fortsätter bristen på bostäder att öka. Detta framgår av Boverkets bostadsmarknadsenkät 

(Boverket 2017). Störst är underskottet på bostäder i storstadsregioner och högskoleorter, där främst 

hyresrätter saknas. Hur barnfamiljer drabbas av detta exemplifieras kanske tydligast i Stockholm. Där var 

socialtjänsten i januari 2017 i kontakt med totalt 342 barnfamiljer som saknar stadigvarande bostad 

(Stockholms stad: Socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, 2017). Detta 

betyder att totalt 718 barn i Stockholm saknar stadigvarande boende idag, vilket är “en ökning med 83 

barn jämfört med 2015 då antalet barn var 635” (ibid). Värt att notera är att siffrorna endast gäller 
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Stockholms stad och inte övriga kommuner i Stockholms län.  

De flesta av de drabbade barnfamiljerna har saknat permanent boende i mer än ett år, och de 

vanligaste boendeformerna är hotell, inneboende, korta andrahandskontrakt, vandrarhem, lägenhetshotell, 

träningsboende, försökslägenhet och jourlägenhet. En liten del av de drabbade familjerna i Stockholms 

kommun – 5 procent - har blivit vräkta från sina boenden. Övriga saknar fast bostad på grund av 

uppsägning av kontrakt (inneboende el. andrahandsboende), skilsmässa/separation, våld i nära relation 

eller oplanerad inflyttning till Stockholm (Stockholms stad, Socialförvaltningen 2017).  

Socialtjänsten har som nämnts begränsade möjligheter att ordna bostad åt barnfamiljer. Om de 

bedöms sakna möjlighet att på egen hand ordna bostad kan de remitteras till Stiftelsen Hotellhem i 

Stockholm, Stockholm stads bostadssociala resurs (SHIS). I dagsläget bor 99 sådana barnfamiljer i SHIS 

fastigheter (Socialförvaltningen, 2017). Flera av dessa fastigheter består av ett rum med pentry eller i vissa 

fall korridorgemensamma kök. De genomgångskontrakt som erbjuds familjerna är tidsbegränsade, fem år 

med maximal förlängning i två år (Stockholms stad: Socialförvaltningen 2017). Syftet är att hyresgästerna 

under tiden de bor hos SHIS ska öka sina möjligheter att få en vanlig bostad, främst genom att få en längre 

kötid i bostadskön.  

Enligt Stockholms bostadsförmedling har kötiderna för hyresrätter under de senaste 15 åren blivit 

sju gånger längre, samtidigt som allt färre hyreskontrakt förmedlas. Under 2016 förlängdes den 

genomsnittliga kötiden för en hyresrätt med mellan 6 månader och två år, beroende på område. Kötiderna 

varierar efter läge, lägst kötid är cirka 7 år för kranskommuner, cirka 10-11 år i ytterstaden, 13-14 år i 

närförort och 16-17 år i innerstaden. Denna uppsats geografiska kontext är Stockholmsområdet, som av 

denna anledning lyfts fram. Men situationen på bostadsmarknaden är till stora delar likartad i andra 

storstadskommuner. En färsk rapport från organisationen Rädda Barnen konstaterar genom uppskattningar 

från 25 kommuner att minst 5390 barn i dag lever i hemlöshet (2017). I alla tre storstäder har antalet 

hemlösa barn ökat under senare år (Samzelius 2017). 

Siffran är betydligt högre än den från Socialstyrelsens kartläggning av hemlöshet från 2011, som 

kom fram till 3600 hemlösa barn. En ny kartläggning från Socialstyrelsen väntas dock i år. Myndigheten 

definierade 2011 fyra huvudsakliga kategorier hemlösa som också användes i Rädda barnens kartläggning 

2017; akut hemlöshet (härbärge, jour- akutboende, skyddat boende, gatan), kategoriboende (anstalt, HVB-

hem, SiS-hem, stödboende), långsiktiga boendelösningar (bostadssociala kontrakt, försöks- 

träningslägenhet), eget korttidsboende (släkt, vänner, bekanta, inneboende, korta andra handskontrakt). 

Några av dessa boendelösningar kan ses i ljuset av att det i en slutrapport om hemlöshet konstaterades att 

landets kommuner brister i det bostadssociala arbetet (Johansson 2015; Samzelius 2017).  

Det är mot bakgrund av den utveckling som redogjorts för här ovan som man kan förstå att så 
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kallad social housing prövas och diskuteras allt livligare i svenska storstadsområden. I stället för olika 

typer av tillfälliga lösningar i regi av sociala myndigheter handlar det om att införa subventionerade 

bostäder för resurssvaga grupper som exkluderats från den ordinarie bostadsmarknaden. Detta system 

återfinns på flera håll i Europa och Amerika, där välfärden är organiserad efter mer selektiva principer.  

 Sammanfattningsvis; Antalet barnfamiljer utan stadigvarande bostad ökar samtidigt som 

socialtjänsten har begränsade möjligheter att ordna bostad åt behövande familjer. Dessa omständigheter 

ställer särskilda krav på berörda föräldrar, väcker frågor om hur deras situation gestaltar sig och vad den 

innebär för deras förmåga att fungera som föräldrar. Dessutom väcks frågan om vad det innebär att leva 

inom ramen för de långsiktiga boendelösningar som erbjuds bostadslösa föräldrar med barn, här 

exemplifierat av Stockholm stads bostadssociala resurs SHIS.    

Ovanstående utgör denna uppsats utgångspunkt och problemområde. 

 

1.2 Forskningsöversikt 

Forskning om familjer i hemlöshet eller som lever med osäkra boendeförhållanden följer i huvudsak två 

spår, ett inriktat på hur barn påverkas och ett inriktat på hur föräldrarna påverkas. Uppdelningen är inte så 

strikt och ofta inbegriper de olika perspektiven varandra, men ändå går det att urskilja dessa två 

inriktningar vid en översiktlig genomgång av tidigare forskning. Föräldraspåret förefaller mindre 

utforskat, särskilt i en svensk kontext. I följande avsnitt diskuteras ett axplock av studier gjort efter en 

systematisk litteraturgenomgång (se bilaga 1).  

I forskningsprojektet “Barn utan hem” undersöker forskarna Hans Swärd och Gunvor Andersson 

hemlöshet ur olika perspektiv (Swärd & Andersson 2007). Och fokus ligger just här på barnens situation. 

Men som en del av denna breda studie använder författarna också en utvecklingsekologisk modell för att 

förstå situationen för hemlösa mammor (ibid), och en slutsats är att hemlöshet spelar en central roll. 

Empirin består av intervjuer med sex mammor, och den bild som framkommer är komplex och relevant 

för denna studie; En mamma vittnar om att hon “ständigt” måste vara “ett steg före”, att detta innebär en 

press och beskriver barnen som en motiverande faktor bakom ansträngningarna att hitta fast bostad men 

att det också betyder att hon “gråter inom sig själv, för jag kan inte tillåta mig att visa det” (Swärd & 

Andersson 2007).  Detta senare citat vittnar om en slags internalisering av emotionell smärta, och väcker 

frågan om vad det får för konsekvenser för familjesystemet.  

Även trångboddhet är ett centralt tema i föräldrarnas liv. Enligt en mamma som medverkar i 

forskningsrapporten leder detta till konflikter mellan barnen och mellan barn och förälder. Denna mamma 

lyfter forskarna fram som representativ för föräldrar som hyr lägenhet av socialtjänsten, vilket kan relatera 

till denna studies målgrupp som är i en delvis liknande situation. En mamma i så kallat kategoriboende 
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vittnar om att hon mår dåligt, har känsla av att vara utlämnad och att hon saknar handlingsutrymme 

(Swärd & Andersson 2007).  Gemensamma drag: Ensamstående, utanför arbetsmarknaden och svårigheter 

med svenska språket. Av detta dras slutsatsen att hemlöshet kan ses som en klass-fråga (ibid). Utöver det 

lägger de till en etnisk minoritetsdimension och ser resultaten som i linje med annan empiri och som 

uttryck för en “feminisering av fattigdomen”. Alltså: Förhållanden på makronivå i samhället drabbar 

särskilt föräldrar som är ensamstående kvinnor med bakgrund i länder utanför Sverige (ibid).  

Flyttar vi sökljuset utanför Sveriges gränser hamnar vi snabbt i en amerikansk kontext, där över en 

halv miljon människor beräknas bo på gatan eller i akutboenden respektive genomgångsboenden (National 

Alliance To End Homelessness [NAEH] 2016). Av dessa finns 13000 kroniskt hemlösa familjer, och totalt 

200 000 familjer som på något sätt är drabbade av hemlöshet (ibid). Några strukturella skillnader mellan 

USA och Europa är att andelen allmännyttiga bostäder är betydligt mindre, att definitionerna på hemlöshet 

delvis skiljer sig åt och att principerna bakom sociala insatser är betydligt mer selektiva. Siffran 200'000 

omfattar människor i familjer i härbärgen eller som lever på gatan, och inte under osäkra 

boendeförhållanden och olika typer av sociala bostäder. De som i Sverige lever under osäkra 

boendeförhållanden skulle sannolikt i USA inte klassas som hemlösa. Ändå finns anledning att ta del av 

resultat från amerikansk forskning på grund av likheter i individuella erfarenheter.    

En amerikansk studie som undersöker föräldraskap i gruppen hemlösa familjer identifierar tre 

kategorier av stressorer som präglar familjens och barnens “ekologi” (Swick, Williams & Fields 2014): 

Stressorer som är en del av vad som utlöst hemlösheten (1), stressorer som är en del av de erfarenheter 

hemlösheten ger (2) samt stressorer förknippade med ansträngningarna att tillägna sig ett självständigt liv 

utan hemlöshet (3). Kronisk fattigdom, arbetslöshet, våld, analfabetism, hemlöshet i ursprungsfamiljen i 

kombination med problem på samhällsnivån; bostadsbrist, brist på jobb och begränsat familjestöd pekas ut 

som grundläggande orsaker till hemlösheten (ibid).  

Bilden av hemlösa föräldrar som personer med bristande föräldrakompetens och den periodvisa 

bristen på eget privatliv när man lever under osäkra boendeförhållanden pekas ut som centrala stressorer i 

kategori 1 (ibid). Bristen på tid för sig själv och känsla av otillräcklighet som förälder är dominerande 

drag bland föräldrar som ingick í Swick, Williams och Fields studie. Stressen som uppstår för föräldrar i 

en hemlös kontext betyder enligt studien begränsade möjligheter att utveckla sitt föräldraskap och 

relationen med barnen. Samtidigt som hemlösheten sätter sin prägel på familjerna blir det enligt Swick, 

Williams & Fields tydligt att föräldrarna är medvetna om hur de och barnen erfar ångest/oro. Enligt Swick 

är relationen med barnen själva kärnan i föräldrarnas förmåga att hantera hemlösheten (2014). Hur denna 

artar sig är avgörande för förmågan att ta sig ur hemlösheten. Detta gör enligt forskning som föregår 

Swick, Williams & Fields att de vill kompensera för bristerna och genom att öka fokus på sina barn 
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(Smith 2006). En intressant parallell är här en amerikansk intervju-studie som publicerats efter Swick, 

Williams & Fields - och där föräldrar rapporterar att de internaliserar stress och ångest (Labella m fl 

2016). Det kan så att säga utgöra baksidan av den kompensation föräldrarna ägnar sig åt, och kan ses som 

en pendang till det Swärd & Andersson redogör för i sin studie.  

  Vilken vidare betydelse har då hemlösheten för föräldrarollen? Själva bristen på en fast bostad 

kan få betydelse för den vuxne förälderns identitetskonstruktion (Thörn 2004). “Hemmet blir en symbol 

för att man har en plats i samhället” - den slutsatsen dras i en större intervjustudie med bostadslösa 

kvinnor (ibid). Hemmet blir “makt i bemärkelsen att ha makt över sin tid. Den som står utan bostad har 

vare sig en plats, där man kan förvara sina saker som kopplar till det förflutna eller möjlighet att planera 

sin framtid” (Thörn 2004). Thörn rör sig emellertid också från detta mikroperspektiv 

(identitetskonstruktion) mot ett makroperspektiv, och pekar på hur hemlösheten definieras som ett socialt 

problem, vilket förflyttar fokus mot just individen och inte samhället. Hemlöshet handlar inte om brist på 

bostad, utan primärt om andra – sociala problem, vilket kan ifrågasättas. Enklare uttryckt kan 

hemlösheten, om vi följer Thörns med fleras resonemang, lika gärna ses som ett problem för individen 

orsakat av samhällets oförmåga att bemästra bostadsbristen, som ett individuellt problem orsakat av 

individens oförmåga att “klara att ordna boende på egen hand”. Vilket perspektiv man har är betydelsefullt 

eftersom det inverkar på samhällets insatser för att motverka hemlöshet; ska insatserna angripa 

samhälleliga strukturer (fördelning, tillgång på hyresrätter) eller angripa föräldrarnas sociala problem? 

Risken är att det senare blir en enklare, men i längden mindre effektiv väg, argumenterar Thörn.  

En annan forskningsrapport baserad på intervjuer och registerundersökningar och som föregick 

Thörns arbete, försökte bland annat fånga vad den oförutsägbarhet och trångboddhet som avsaknad av fast 

bostad får för betydelse. En för denna uppsats relevant slutsats där var att vuxna står tillbaka för barnens 

behov (Hjort & Salonen 2000). Detta är också i linje med Swicks med fleras resultat (se ovan).  

Föräldrarnas mående och förmågor i ett sammanhang präglat av brist på fast bostad eller hemlöshet är 

nära knutet till deras barn. Just situationen för barn som lever under osäkra boendeförhållanden och med 

knapp ekonomi har undersökts i flera rapporter och forskningsprojekt. Vid en kunskapsöversikt 2005 

konstaterade forskaren Anna Harju en enighet om att ekonomisk knapphet har en materiell, social och 

emotionell inverkan på barnen. Både sociala relationer och social delaktighet påverkas (Harju 2005).  

Brist på fast bostad kan förstås som ett uttryck för ekonomisk knapphet, och barnens egna berättelser 

tydde även på en hög grad av medvetenhet om familjens situation och att de försökte hjälpa till. XX 

En internationell utblick mot helt ny forskning om hemlösa familjer i jourboenden blixtbelyser 

problematiken. En undersökning av 242 förskolebarn i jourboenden, som ingick i två separata kohorter, 

kunde påvisa kopplingar mellan negativa stressfyllda livssituationer i tidig ålder och hälsoproblem (Cutili 
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m fl 2017). Hos barn som upplever hemlöshet eller en instabil boendesituation i en amerikansk kontext är 

det sedan tidigare känt att andelen som uppvisar sämre skolresultat och beteendestörningar generellt är 

högre än bland andra barn (Cutuli m fl 2017). Den nya forskningen länkar också stress bland hemlösa barn 

i tillfälliga jourboenden till en försämrad fysiologisk hälsa (Cutuli m fl 2017). Ett sätt att minska riskerna 

för barn utan fast boende kan enligt forskarna bakom studien vara att öka tillgången till friskfaktorer som 

“buffrar” den negativa påverkan den instabila bostadssituationen innebär.  Detta är en välbeprövad metod 

för att motverka stress under barndom enligt Cutuli, som lutar sig mot utvecklingspsykologins 

begreppsvärld.  

Avgörande för graden av stress hos barn är enligt Cutuli närvaron av “effektiv extern reglering 

från vuxna, exempelvis den buffereffekt en kompetent förälder eller nära relationer med vårdgivande 

vuxna kan ha” (2017). Denna slutsats har också stöd i tidigare forskning av Bowman, Dukes och Moore 

som visar hur hemlösa barn är en heterogen grupp, där kognitiv och exekutiv förmåga samt kvalité i 

omvårdnad reglerar negativa effekter av osäkra boendeförhållanden (2012). Denna forskning, från Cutuli 

samt Bowman, Dukes och Moore, för oss på så vis tillbaka till föräldrarollen, och effekten bostadslösheten 

har på föräldrarnas känsloliv, förmåga och identitet.  

Forskning visar mycket riktigt på hur positivt föräldraskap kan motverka dessa risker och “verka 

beskyddande” (Shonkoff 2011). Bland annat Shonkoff har därför efterlyst vikten av att understödja 

förmågan hos föräldrar att buffra den stress de utsätts för (2011) vilket påminner om Cutulis slutsatser 

(2017). I en hemlös kontext föreslår Lindsey dock att barn kan känna av mammans rädslor och kräva mer 

uppmärksamhet eller anta en mer falskt självständig roll (1994). 

En annan aspekt av föräldraskap i en hemlös miljö är mer socialkonstruktivistiskt till sin karaktär; 

Generellt pekar forskningen bland marginaliserade grupper nämligen på en spänning mellan föräldraideal 

och det verkliga föräldraskapet, vilket har betydelse för föräldrars psykiska mående (Baker & Carson, 

1999; Barrow & Lawinski. 2009; Cosgrove & Flynn, 2005: Wilkinson et al, 2009 i Pedersen, Barrow, 

Andersen Thomsen, 2015). Grundläggande frågor blir då hur bilden av ett gott föräldraskap konstrueras 

och vilka implikationer detta har för socialt utsatta grupper? I en amerikansk kontext, som ju flera av de 

redogjorda studierna springer ur, kan spänningen tänkas vara starkare, eller i varje fall svårare att hantera, 

eftersom förväntningar på socialt stöd är lägre. I mer universalistiska välfärdsstater, som i Skandinavien, 

med lika tillgång till omfattande välfärd kan förhållandena skilja sig.  Mot denna bakgrund undersöker en 

grupp danska forskare hur de sociala relationerna mellan marginaliserade, missbrukande och hemlösa, 

föräldrar och deras barn ter sig (Pedersen et al, 2015).  De diskuterar just distinktionen mellan “the family 

we live with” och “ the family we live by”, som John R. Gillis lanserade (1996), där den förra är ömtålig, 

instabil medan den andra aldrig sviker, och alltid utgör ett skydd. I den danska forskningen är en slutsats 
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att respondenternas ritualer och berättelser hjälper till att skapa en ideal-familj för att balansera den många 

gånger bräckliga familjerelationerna i verkligheten (Pedersen et al 2015). Det handlar om att försöka hålla 

fast vid en idealiserad bild av familjen och sina föräldra-barnrelationer, vilket verkade avgörande för 

föräldrarnas känsla av normalitet och tillhörighet (ibid). Dessutom fungerade föräldra-barn-relationen 

motiverande, vilket påminner om resultaten från Swick men också Hjort & Salonen.  

 När Pedersen et al diskuterar sina resultat konstaterar de dock att de danska föräldrarnas 

resursbrist (här tolkad som förmåga och nätverk) leder till uppfostringsstrategier präglade av mycket fri tid 

och där mycket ansvar överförs till skolan.  Trots den skandinaviska välfärdskontexten, med sina starka 

institutioner, för detta oss tillbaka till en amerikansk verklighet, och de föräldraroller som Annette Lareau 

utforskat och kartlagt i familjer med arbetarklass- respektive medelklassbakgrund. I den danska studien 

från 2015 framträder alltså samma mönster som Lareau avtäckt i kaliforniska arbetarklassfamiljer (2011). 

Lareau visade betydelsen av klass för hur föräldrarollen gestaltar sig. Skillnaden i uppfostringsstrategier 

var dock lika kvalitativ, det fanns ingen skillnad i hur mycket föräldrarna älskade sina barn (ibid). 

Däremot fick, i korthet, arbetaklassens barn “bli vuxna” tidigare, medan medelklassbarnens fick “vara 

barn” längre tid med maximerade utbildningsmöjligheter som följd.  

Lareau undersöker arbetarklassfamiljer, där föräldraskapet alltså fungerar men skiljer sig från det 

som framträder i medelklassen och steget från arbetarklass till hemlösa eller föräldrar som riskerar 

hemlöshet kan tyckas långt. Men som vi sett bland annat Anderson & Swärd visa, så kan hemlöshet 

definieras som en klass-fråga (2007). Oavsett uppvisar även denna grupp – hemlösa – precis som Lareaus 

arbetaklassföräldrar generellt sett ofta ett fungerande föräldraskap trots svåra omständigheter (Narayan, 

2015). Och denna motståndskraft behöver enligt Narayan studeras närmare (2015). Ny psykologisk 

forskning från Monn m fl bekräftar denna bild och visar på ett växande behov av att förstå hur den 

exekutiva funktionen hos föräldrar och kognitiv kontroll samspelar med föräldraskap utifrån stress och 

motgångar i livsmiljön (Monn m fl 2017).  

Denna studie kan sägas syfta till att närma sig den frågan, och tillföra kvalitativa dimensioner 

utifrån ett systemiskt och konstruktionistiskt perspektiv. Vi vet mycket om hur föräldraskap påverkas av 

social stress, både intuitivt och utifrån forskning. Samtidigt finns luckor, och en sådan är studier om hur 

bostadslösa föräldrar själva uppfattar sin sociala situation, hur familjesystemet påverkas och hur utsatta 

föräldrar förhåller sig till omvärlden. Det finns, som vi sett, inslag av sådan forskning hos Thörn, Pedersen 

m fl och Andersson & Swärd, men dessa spår kan vidareutvecklas och fördjupas.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att nå djupare förståelse för hur avsaknad av fast bostad och boende i SHIS 

genomgångsbostäder påverkar föräldraskap och föräldrars mående.  

 

 Hur beskriver föräldrar i genomgångsboende sitt föräldraskap och sin boendesituation? 

 Hur kan dessa berättelser om föräldraskap och bostadsbrist förstås? 

 

Studien är i huvudsak explorativ till sin karaktär, och syftar till att definiera begrepp och skapa 

hypoteser om det studerade fenomenet. Den ansluter till en hermeneutisk forskningstradition, vilket 

betyder att den siktar mot en “empatisk förståelse” av respondenternas situation (Bryman 2008). Mer 

specifikt strävar studien således efter att ge en bild av hur respondenternas sociala verklighet kan uppfattas 

av dem själva, och analysmodellen/databearbetningen lånar angreppssätt från det som kan kallas 

“misstankens hermeneutik” (Kvale & Brinkmann 2014), en kritisk analys vilket förutsätter att det finns 

dolda sidor av de meningar som genom språket kommer till uttryck. 

Forskningsansatsen kan också sägas vara inspirerad av fenomenografin, eftersom studien vill 

identifiera uppfattningar genom helhetsintryck, likheter/skillnader och kategoriseringar i utsagor. Det 

finns även en diskursanalytisk sida av databearbetningen eftersom studien, enkelt uttryckt, även handlar 

om hur respondenterna talar om sig själva och sin sociala situation. 

 

1.4 Teori och centrala begrepp 

Följande teoriavsnitt sätter ramarna för detta arbete. Den kan sägas både begränsa och möjliggöra själva 

utforskningen av datan. De teoretiska begrepp som presenteras är verktygen för denna kartläggning, sättet 

som materialet ska betraktas eller sättet som man kan tänka om materialet. Syftet här är att visa vilka 

grund-antaganden som styr analysen, medan metodavsnittet avser redogöra för hur teorin operationaliseras 

i relation till texten. Att navigera genom forskningsartiklar och teori-böcker och begripliggöra dessa i 

förhållande till ens eget projekt kan vissa stunder upplevas som lika svårt som att ge en tillfredsställande 

förklaring till hur tv-serien Twin Peaks universum hänger ihop. Men ett försök görs här, med 

förhoppningsvis färre luckor och fallgropar.      

Eftersom denna studie intresserar sig för människors berättelser och deras uppfattningar ställs 

frågan hur sådana ska förstås teoretiskt. En teoretisk utgångspunkt är att verklighetsbilder skapas av 

människor medan de socialt interagerar (Berger & Luckmann, 2011). Ur dessa verklighetsbilder 

konstrueras mening som uttrycks genom språket. Följden av detta antagande är att utsagor – berättelser – 

från de som deltar i studien säger något om hur dessa deltagare uppfattar sin sociala verklighet och sig 
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själva. Människor överlever genom att passa in i den sociala värld vårt samhälle utgör, en förutsättning för 

att fungera som en del av samhället. Då fungerar den sociala konstruktionen av verkligheten – uttryckt 

genom språket - som ett sätt att socialiseras in i samhället (Payne 2005).  Hur människan “skapar” sin 

värld är enligt det fenomologiskt, konstruktionistiska synsättet central. Sociologins uppgift är att förstå 

detta handlande, här manifesterat genom det meningsskapande språket.  

Från Berger & Luckmann kan vi alltså härleda teorin om sociala konstruktioner, men denna idé är 

självklart betydligt äldre än så (Lennon 2015). Teorin betonar hur kunskap legitimeras socialt. En liknande 

tankegång är den om sociala representationer, men denna betonar mer hur kunskap och uppfattningar 

skapas och vidmakthålls kognitivt (ibid). Man kan således uttrycka det som att sociala konstruktioner är 

tolkning och tillägnande av sociala representationer (Mwangi 2015). Begreppen kan också användas för 

att identifiera diskurser (Lennon 2015) och det är också avsikten i detta arbete. Den franske forskaren 

Serge Moscovici använde sig av både Berger & Luckmans kunskapssociologi och diskursanalytikern 

Michel Foucault när han lanserade begreppet sociala representationer, som handlar om att relatera stora 

sociala strukturer till individens uppfattningsvärld. Enligt Serge Moscovici handlar det om “sätt att göra 

världen förståelig”, innehållet i vårt dagliga tänkande. det ger sammanhang åt vårt tänkande (Howarth, 

Andreouli & Kessi 2014).  

Ett ytterligare sätt att artikulera detta arbetes utgångspunkt kan lånas från den “konstruktivistiska 

position” som narrativ psykologi intar genom att påstå att “vi berättar varandra och oss själva historier 

som har kraft att forma våra möjligheter” (Burr 2003). Samtidigt, produceras, enligt ett mindre 

psykologiskt synsätt, sociala konstruktioner i stor utsträckning av sociala krafter långt utanför individens 

räckhåll (ibid). Vi integrerar samhällets bilder av hur något ska vara i vårt medvetande. Detta samtidigt 

som individers tänkande och språkliga, relationella interaktion med omgivningen skapar sociala 

konstruktioner. Makroperspektivet betonar dock att språket också är kopplat till sociala strukturer och 

institutioner, alltså hur vi pratar om saker beror på hur samhället är organiserat vilket via språket styr våra 

tankemönster (Burr 2003). Sociala representationer är de föreställningar vi har av oss själva, men de är 

också på en gång individuella och sociala, de är såväl i “huvudet” som i “världen” (Howarth, Andreouli & 

Kessi 2014).  

Hur då instrumentalisera detta synsätt för jakt på uppfattningar, deras innebörder och 

konstruktioner?  Ett sätt att betrakta individuella utsagor erbjuds av positioneringsteorin och hur den 

tillsammans med teori om social representation kan få fatt på hur identiteter skapas och vidmakthålls 

(Andreouli 2010). Identiteter är självpåtagna, förhandlas av individer och ger möjlighet att strukturera den 

sociala världen och navigera i den (Duveen 1993 i Andreouli, 2010).  De kan vidare definieras som 

positioner i relation till sociala representationer – eftersom, som Andreouli formulerar det; “människor 
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helt enkelt försöker förstå sig själva och sina erfarenheter genom att använda och konstruera sociala 

representationer”. Den här definitionen kan sägas närma sig detta arbetes syfte. Positioneringsteorin 

betonar hur språkbruk och meningskonstruktion genom de samhällsdiskurser som finns till hands 

producerar identiteter och självuppfattning (Harré & Moghaddam 2003 i Andreouli, 2010). Genom att inta 

en viss position som sin egen förändras också världsbilden. Forskaren och socialpsykologen Ellen 

Andreouli diskuterar social representation och positioneringsteori med utgångspunkt i en intervjustudie 

om naturalisering och identitet i Storbritannien, där en slutsats blir att exkludering och inkludering beror 

på hur relationen mellan självet och den andre ser ut. Identitet blir en dynamisk och relationell process, 

avgörande för graden av tillhörighet (Andreouli 2010). 

De utsagor som sökljuset riktas mot i det här arbetet härrör från föräldrar och handlar om deras 

roll i familjen, vilket ställer frågan hur vår “teoretiska blick” mot dessa enheter – familjen och föräldern – 

ska formuleras/beskrivas. Det handlar om att undvika ett alltför stort fokus på individers upplevelser, och 

även synliggöra de sociala och materiella sammanhang som föräldrarnas individuella berättelser kan 

placeras i. Enligt Kvale & Brinkmann kan därmed förståelsen i intervjustudier vidgas (2014).   

En grundläggande teoretisk förståelse för familjen inom ramen för det interdisciplinära ämnet 

socialt arbete är den generella systemteorin. Enligt denna uppsättning idéer kan familjen ses som ett 

system som både är en produkt och en del av mindre och större system, kultur, nation, samhälle (McKenry 

& Price 2005; Boss 1988). Föräldern och barnet är en del av ett mindre system, familjen, som i sin tur är 

del av ett större sammanhang, ett “ekosystem” (ibid). Centralt är att teorin riktar fokus mot kopplingar och 

resurser inom och mellan systemen, exempelvis familjen (Payne, 2005). En annan viktig fråga för 

systemteorin är stressande livsfaktorer och deras inverkan på systemen, anpassning mellan individer, och 

mindre system och den sociala omgivningen (ibid). En avgörande idé i detta är den om reciprocitet, det 

vill säga att om en del av systemet förändras (exempelvis föräldern i en familj) kommer detta påverka och 

förändra andra delar så att systemet får en ny karaktär (Payne, 2005). Det här faller ut på olika sätt, 

beroende på hur systemets delar samverkar. Oavsett kan det i sin tur skapa synergieffekter, som 

vidmakthåller och förändrar systemet. Payne illustrerar detta med äktenskapet, där parterna stimulerar 

varandra vilket i sin tur stärker paret (2005). Den som är så lagd skulle naturligtvis kunna tillfoga en 

mörkare spegelbild av Paynes illustration, där omvända förhållanden råder, (parterna bryter ner varandra o 

s v). Men systemteorin inbegriper även större system och understryker hur de påverkar relationerna inom 

de mindre systemen. Alltså görs antagandet att den rådande sociala situationen inverkar på hur människor 

relaterar till varandra (Atherton 1989 i Payne 2005).  

Michailakis & Schirmer 2017 fördjupade beskrivning och utveckling av systemteorin lånar 

mycket från den tyske sociologen Niklas Luhmann. Enligt detta synsätt består samhället av olika sociala 
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system, särskilt funktionssystem (Michailakis & Schirmer 2017). Människan består i sin tur av olika 

system, men är inte helt och hållet själv en del av samhället. Att utgå från att människan – “i sin totalitet” 

– inte ingår i samhället leder till frågan om hur hon finner sin plats i samhället. Det leder tankarna tillbaka 

till teorin om sociala representationer och kunskapssociologin. Svaret är enligt Michailakis & Schirmer att 

hon gör detta – finner sin plats - genom sitt medvetande, sitt psykiska system (2017). Detta system 

opererar genom tankar. Det sociala systemet som ligger utanför människan, opererar genom 

kommunikation, varför språket blir intressant att studera. Människan inträder också i system genom sin 

person, det vill säga det sätt som sociala system använder för att beteckna människor. Man adresseras – 

tilltalas - olika beroende på sammanhang: Man är olika personer beroende på sociala sammanhang. Den 

här ömsesidigheten människa-system kan ses som en pendang till sociala representationer, som ju både 

existerar i och utanför människan, och formas genom interaktion. Också den socialkonstruktivistiska 

positioneringsteorin påminner om den här uppdelningen och är därför användbar i kombination med 

Luhmanns systemiska syn. Detta eftersom den skiljer på person, som individuell agent, och subjekt. Det 

senare avser den “serie av positioner och subjekt-positioner” som en person för tillfället kallas av 

diskursen och världen hon lever i (Davids & Harré 2007), vilket liknar Luhmanns personbegrepp.  

Tillbaka till funktionssystemen. Människan inkluderas i dessa system genom att vara “relevant 

som deltagare i en kommunikation”, olika funktionssystem ställer olika krav som avgör i vilken grad 

människan blir relevant (Michailakis & Schirmer 2017). Arbetsmarknaden, familjen och de ekonomiska 

systemen är exempel på system som på olika sätt inkluderar vissa personer, eller vissa roller av personen. 

Som arbetstagare, mamma eller konsument i exemplen ovan. 

En konskevens av funktionsspecifika system är dock också exkludering (Michailakis & Schirmer 

2017). En hemlös/arbetslös är exempelvis nästan helt exkluderad från det ekonomiska systemet, eftersom 

han bara i begränsad omfattning kan adresseras som konsument: “Individer ingår i sociala system bara så 

långt som de är relevanta i en viss social situation, d v s konstruerade till personer“ (ibid). En annan viktig 

poäng: Exkludering från ett system leder ofta till svårigheter att inkluderas i andra. Exempel: De blir mer 

och mer irrelevanta för olika sociala system. En människa utan medborgarskap är exkluderad från det 

politiska systemet, men har även svårt att nå inträde i ytterligare ett socialt system; arbetsmarknaden. Men, 

som Michailakis & Schirmer påpekar, så gör detta dem, paradoxalt nog, högst relevanta för 

“hjälpsystemet”, alltså de sociala myndigheterna.   

Det går att göra kopplingar, som vi kunnat se, mellan systemteorin och den konstruktivistiska 

ansats som också används i denna studie: Sociala system “skapar” sin egen verklighet genom sitt sätt att 

fungera. Systemen observerar/skildrar/konstruerar olika fenomen och händelser olika. En tågolycka 

betraktas olika av olika system, det ekonomiska ser kostnader, det medicinska ser skadeläge o s v. XX 
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Ytterligare en dimension av den systemteoretiska förståelsen erbjuds av den ekologiska modellen, 

och Germain och Glittermans livsmodell. Denna innehåller en rad för denna studie användbara begrepp, 

med betoning på omgivning, handling, egenkontroll och identitet (1978). De stressande livsfaktorer som 

tidigare nämnts, identifierar Germain som livstressorer, vilka leder till stress – definierat som oväntade 

inre responser - i en individ som följer sitt livsförlopp. Germain & Glitterman beskriver det som att en 

stressor leder till missanpassning mellan individ: miljö (Healy 2014). Ett ytterligare sätt att se på 

livsstressor-begreppet är att det är något som utmanar familjesystemets gränser, struktur, mål, processer, 

roller och värderingar (McKenry & Price 2005). Hur individen eller det större systemet reagerar på 

stressorn avgörs av erfarenheter av övriga, större system i vilka man ingår, exempelvis hur man erfar 

samhället. Livsmodellen identifierar flera resurser som individen eller systemet kan utnyttja men som 

påverkas/begränsas av våra erfarenheter. Relationsförmåga (anknytningsskapande), självförmåga (tilltron 

till en själv), kompetens, självuppfattning, självkänsla, egenkontroll. 

Hur kan då dessa erfarenheter som inverkar på förmågan att hantera livsstressorer definieras?  Vid 

sidan av de maktförhållanden som råder i ett samhälle föreslår Germain & Glitterman några avgörande 

kategorier för denna studie; Hemmiljö (fysisk och social miljö), nisch (social position), livsförlopp 

(erfarenheter av de vägar livet kan ta), historisk tid (historisk kontext), individuell tid (innebörd som 

erfarenheter ges), social tid (skeenden).  En analytisk fråga blir då vilka förmågor och vilka begränsande 

kategorier som det studerade materialet synliggör.  

Liknande resonemang som Germain & Glittermans formuleras i den familjestressteori som förts 

fram inom ramen för systemteorin (McKenry & Price 2005): Familjens reaktion på en stressor-händelse 

påverkas av de särskilda omständigheter under vilka den lever, det historiska/samhälleliga sammanhanget, 

kulturell identifikation, ekonomiska förhållanden och stadie i livscykeln. Men Hill som utvecklade 

familjestressteorin på 50-talet genom att studera familjer som mist familjemedlemmar i andra världskriget 

hävdade att hur “en händelse definieras” påverkar reaktionen (Hill 1958). Senare forskare har tydliggjort 

denna faktor: Vad som händer i familjen vid stressor-händelsen avgörs av vilken mening 

familjen/föräldern fäster vid den (Reiss 1981:Patterson & Garwick 1994). Begreppet mening för oss också 

tillbaka till den socialkonstruktionism som inledde avsnittet.  

Stressorhändelser kan leda till omorganisering av familjesystemets sätt att fungera. Avgörande för 

denna process är vilken mening familjemedlemmarna fäster vid den stressutlösande händelsen 

argumenterar Pattersson & Garwick med utgångspunkt i Berger & Luckmans kunskapssociologi. Detta 

kan ha stora implikationer och leda till förändrad syn på omgivningen och familjens roll i den (ibid). Både 

Reiss och Pattersson & Garwick studerar, till skillnad från denna studie, hur mening konstrueras och 

utvecklas inom familjesystemet av dess medlemmar, inte av individen. Över tid bildar familjen ett system 
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av “delade och sammansatta bilder, antaganden och meningar som vägleder familjen i dess vardag” 

(Patterson & Garwick 1994). Centralt inom den systemteoretiska familjestressteorin är också begreppet 

coping, som rymmer flera dimensioner, men som också kan knytas till hur familjen tolkar det som händer 

den (mening). Coping definieras närmare sättet som den drabbade manipulerar sin sociala och fysiska 

omgivning för att dämpa negativa psykiska effekter av stressorn (McKenry & Price 1994).  

De meningar som individer konstruerar och hur de relaterar till erfarenheter kan kopplas upp mot 

den social-konstruktivistiskt inspirerade positioneringsteorin och idéer om hur sociala representationer 

opererar. Det är alltså utifrån begrepp såsom mening, nisch, förmåga, identitet, positionering, stress, 

inkludering/exkludering som vi kan närma oss empirin teoretiskt. Mer specifikt kommer systemteorin att 

användas för att identifiera och förklara den dynamik och de förhållanden som undersökningen blottlägger 

inom och mellan olika system, alltså hur systemen relaterar till varandra och hur deras inre dynamik ser ut. 

Positioneringsteori och teori om sociala representationer används diskursivt för att urskilja föreställningar 

om socialt sammanhang och sociala identiteter i respondenternas berättelser. 
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2. Metod och Material 

2.1 Material 

I studien ingår fem intervjuer med personer som har vårdnad om minst ett barn och som bor på ett 

genomgångsboende avsett för människor som saknar bostad. Samtliga har remitterats till boendet av 

socialtjänsten som gjort bedömningen att de är utan möjlighet att lösa sin boendesituation på egen hand 

(L. Särnbrink, platschef SHIS, Personlig kommunikation, 2017).  

Varje intervju spelades in och tog i genomsnitt 45 minuter och efter transkribering utgjorde de 

tillsammans 30 sidor text (A4, 12 punkter med enkelt radavstånd). Fyra intervjuer genomfördes på 

svenska, en på franska. I det sistnämnda fallet eftersom respondenten behärskade franska bättre än 

svenska, och forskaren kunde tillmötesgå begäran om intervjuspråk. Textmassa från transkriberade 

intervjuer utgör det material som underkastats analys. 

Utöver intervjuer med föräldrar tillkommer två intervjuer med personal som arbetar på två boende 

där föräldrar som ingår i studien bor. Perspektiv från dessa intervjuer kommer att användas i det 

avslutande diskussionsavsnittet.  

 

2.2 Urval och avgränsningar 

Forskningsfrågan ledde fram till ett målinriktat urval såsom det definieras i Bryman (2008). Studiens 

frågor syftar till att nå förståelse och leda fram till begrepp och teori snarare än att uppnå generaliserbarhet 

(ex, hur många upplever…) varför sannolikhets- eller randomiserat urval valdes bort. 

Urval av boende: Genomgångs- och referensboende i regi av Stockholms stads bostadssociala resurs, 

Stiftelsen Hotellhem i Stockholm, SHIS. Även här styrde forskningsfrågan val av enhet inom vilken 

respondenter skulle finnas. De boende på SHIS motsvarar studiens intresseområde, men det fanns även 

etiska och praktiska skäl till att dessa boenden valdes (se Forskningsetik).  

SHIS har flera fastigheter för barnfamiljer. Vid denna studie intervjuades respondenter från två 

olika boende. Det ena ett tidigare sjukhem med tydlig sjukhuskaraktär (2 respondenter) och gemensamma 

korridorkök. Det andra var ett nyrenoverat hyreshus med en-rumslägenheter med kök (3 respondenter). De 

fysiska förhållandena skilde sig åt markant, men speglar samtidigt SHIS bostadsbestånd som består av 

olika typer av fastigheter inte alltid i första hand lämpade för barnfamiljer.    

I ett första skede kontaktades samtliga boende med barn boende hos sig och som remitterats till 

SHIS av socialtjänsten per brev. De som kontaktades är föräldrar med vårdnad om ett eller flera barn och 

som socialtjänsten bedömer sakna möjlighet att på egen hand ordna bostad och som därför remitterats till 

SHIS som erbjudit dem ett korttidskontrakt.  

Då respons uteblev på brevutskicken kontaktade bovärdar systematiskt boende i samband med 
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sedan tidigare inbokade möten. Vid intresse bokades tid och plats för intervjuer. Urvalet kan således 

beskrivas som ett målstyrt bekvämlighetsurval (Bryman 2008: Patel & Davidson 2011). Respondenter 

som ingick var de som var tillgängliga för forskaren. Urvalet kan vidare beskrivas som ett icke-

sannolikhetsurval vilket leder till risk för samplingsfel, alltså går det inte att utesluta skillnad mellan 

urvalet och den population som är basen (Bryman 2011). Frågan är om resultatet av stickprovet går att 

generalisera till samtliga föräldrar boende på SHIS som remitterats dit av socialtjänsten, eller till den 

övergripande kategorin föräldrar med barn som lever under osäkra bostadsförhållanden. På grund av 

urvalets art är detta alltså inte möjligt, eftersom det är svårt att belägga hur representativt det är. Däremot 

är detta inte det primära syftet, snarare syftar undersökningen till förståelse, som kan mynna ut i begrepp 

och antaganden som eventuellt kan användas för att utforma en studie av ett större och representativt urval 

(se Syfte och frågeställningar). 

Värt att notera är att 4 av 5 respondenter var kvinnor, varav tre ensamstående. Samtliga utom en 

var födda och delvis uppvuxna utanför Europa. Detta motsvarar den karaktäristik som tecknas av gruppen 

bostadslösa föräldrar i tidigare undersökningar, bland annat hos Andersson & Swärd (2007; se även 

Problemformulering och Forskningsöversikt).  

 

2.3 Datainsamling 

Den metodologiska ansatsen i undersökningen är induktiv med abduktiva inslag. Det senare innebär att 

forskaren i utformningen av frågor till respondenter och i databearbetning i viss utsträckning förhållit sig 

till teori och tidigare forskning. Ett sätt att betrakta denna process på är att se slutsatser och analys som ett 

resultat av en “dialog” mellan teori och material. 

Vid datainsamlingen har jag använt semi-strukturerade intervjuer med utgångspunkt i en på 

förhand formulerad intervjuguide (bilaga III), efter en strategi som skisseras av Bryman (2008). 

Intervjuguiden inleds med basfrågor, om civilstånd, ålder, tid i SHIS boende. Därefter följde frågor om 

hur föräldern uppfattar bostadssituationen, sitt föräldraskap och relationen med sitt barn. Frågor utgick 

från syfte och frågeställning för studien, men operationaliserades genom inspiration från intervjuformulär 

såsom Swedish Parenthood Stress Questionnaire, SPSQ (Östberg & Hagekull, 2000) och The Parent 

Development Interview-Revised (Slade m fl 2004). Intervju-situationen var dock flexibel och 

respondenterna uppmanades och gavs utrymme att ta upp frågor som de upplevde som relevanta för 

studiens syfte.  
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2.4 Databearbetning 

Datan bearbetades kvalitativt, mer specifikt innebar det att innehållet tolkades tematiskt. Den tematiska 

analysen kan sägas innehålla två delar, en deduktiv och en induktiv, inspirerad av den tre-stegsmodell 

Seidel & Kelle beskriver (Atkinson & Coffey 1996). Först markerar forskaren relevanta fenomen i 

materialet (a), sedan samlas  

exempel på markerade fenomen (b) sen organiseras fenomen efter likheter, skillnader, mönster och 

strukturer (c). 

Genom att kodifiera materialet på det här sättet identifieras och omordnas datan enligt Atkinson & Coffey.  

Metodologin inspireras vidare av det som kallas meningskoncentrering, vilken kan sägas ta vid 

där Seidel & Kelles modell slutar (Atkinson & Coffey 1996; Kvale & Brinkmann 2014). Efter att 

uttalanden som tagits fram och organiserats dras de samman i meningsenheter, alltså förtätade uttalanden 

där huvudinnebörden av det sagda kan formuleras i några få ord. Därifrån sker databearbetning i fyra steg; 

1. De tematiseras med utgångspunkt i den intervjuades perspektiv (som forskaren uppfattar det). 2. 

Därefter ställs frågor till texten utifrån studiens syfte. 2. Till sist sammanställs en deskriptiv utsaga med 

intervjuernas centrala teman (Kvale & Brinkmann 2014). Punkt två förtjänar att utvecklas: Ansatsen 

baseras också på Strauss metod (Atkinson & Coffey s. 49m 1996), som stipulerar att kodningen generellt 

handlar om att “ställa sig själv frågor om materialet”. Målet är att gå från en öppen kodning till att 

använda de kategorier som urskiljs för att ta fram koncept (Atkinson & Coffey 1996). Sett i det här ljuset 

handlar kodning om att både reducera textmassan och “komplicera” den så att man så att säga kan “gå 

bortom intervjuerna, tänka kreativt om innehållet och ta fram koncept, idéer och nya ramar” (ibid).  

I en deduktiv översiktlig analys markerades alltså, för att uppnå allt detta föregående, först 

textstycken relevanta för forskningsfrågorna, och sorterades i kategorier. I den induktiva analys som följde 

identifierades och förtätades utsagor och kvalitativa aspekter av texten. Ur dessa urskiljdes nyckelord vid 

flera genomläsningar av textmassan. När dessa nyckelord eller centrala begrepp grupperades efter 

egenskaper framträdde kategorier. Till dessa kopplades därefter de citat som inkapslar nyckelorden. I 

dessa kategorier – representerade av breda sociologiska begrepp - urskiljdes vilka olika subteman de 

rymmer, genom undersökningar av kopplingar, uttryckssätt och likheter i hela stycken av utsagor. De 

erfarenheter respondenterna beskrev placerades i den tematik det gav uttryck för. Atkinson & Coffey 

betonar att de sociologiska koncept som används vid en tematisering av texten inte nödvändigvis har något 

samband med det respondenterna faktiskt säger - det säger sig självt att de uttryck som kommer fram i 

exempelvis temat “isolering”, inte innehåller just det begreppet utan vad som kan ses som uttryck för det 

(s. 175 1996). 

Vägledande vid utformningen av subteman var alltså, vid sidan om identifiering av nyckelord och 
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centrala begrepp, också frågan om vad utsagan egentligen handlar om. Den processen - att ställa frågor 

till texten som Strauss med flera begär - präglades av att förstå, kategorisera och tolka respektive begrepps 

sammanhang och innebörd. Läsningen är, med ett begrepp Kvale & Brinkmann lånar från Jacques 

Derrida, dekonstruktiv och därmed inriktad på spänningar i texten, och vad den försöker säga oss, och vad 

som textens begrepp utesluter (2014).  Ytterligare en analytisk ansats är aktiv i databearbetningen, och kan 

beskrivas som en sorts diskursanalys; Den som inbegriper frågan om hur det som sägs anpassar sig till 

samhällets maktmönster, och undersöker hur talarna positionerar sig socialt. Alla beskrivningar använder 

språkliga distinktioner (Michailakis & Schirmer 2017). En analytisk fråga blir då hur har respondenten 

skapat den här beskrivningen, hur observerar hon världen? Mer specifikt blir alltså frågan, vilka språkliga 

distinktioner har använts? Den här läsningen springer också ur uppsatsens konstruktionistiska och 

systemiska utgångspunkter (se Teori och centrala begrepp). Överhuvud taget kan dessa begrepp och 

teorier ses som en förståelse av världen som vägleder tolkningsprocessen. 

Den omorganisering av texten som görs ger hursomhelst möjlighet att systematisk utforska och 

“tänka på” utsagorna “på ett nytt sätt“ enligt Atkinson & Coffey (1996). För att på det här sättet på nytt få 

syn på en helhet, och sätta in rådatan i ett sammanhang, inspirerades forskningsstrategin av den 

“matrisbaserade metod för att ordna och syntetisera data” som tagits fram av National Centre for Social 

Research (Richie m fl. 2003 i Bryman 2008). Repetitioner, språkliga kopplingar, metaforer & analogier, 

likheter & skillnader var vägledande kategorier i arbetet med att tematisera texten. Detta angreppssätt - 

framework - underlättade även analys och presentation av resultaten. Metoden kan jämföras med det 

Atkinson & Coffey kallar “decontextualizing and recontextualizing”, alltså lyfta ut textens beståndsdelar 

ur sitt sammanhang för att sätta in dem i ett nytt sammanhang. För att på så sätt kunna “tänka på och med 

datan” på ett systematiskt sätt. Ett liknande resonemang för Kvale & Brinkmann när de beskriver steget 

efter meningskoncentrering – meningstolkning. Uttolkaren kan genom textreduktion och sedan 

rekontextualisering gå utöver det sagda för att utveckla strukturer och relationer som inte framträder 

omedelbart. På så vis leder tematisering och kategorisering till en “expansion av texten” snarare än en 

reduktion (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Koder organiserar visserligen texten och blir på så sätt analysredskap, men är samtidigt, 

poängterar Atkinson & Coffey, våra egna skapelser är således kopplade till vår egen föreställningsvärld 

och analytiska intentioner. Till skillnad från en datorgenererad innehållsanalys reflekterar kodningen till 

syvende och sist beslut fattade av forskaren utifrån dennes förståelsehorisont.  
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2.5 Validitet och Reliabilitet 

Hur väl motstår undersökningen av upplevelser av föräldraskap inflytande av felkällor?  

Tillförlitlighet (reliabilitet) handlar om hur bra datainsamlings-instrumentet är (Patel & Davidson 2011). 

Alltså; Hur stor tilltro kan man sätta till att respondenternas svar motsvarar deras riktiga upplevelse? 

I detta fall utgjordes datainsamlingsinstrument av semistrukturerade intervjuer. Det förefaller nästintill 

omöjligt att avgöra huruvida deras berättelser är “sanna” i bemärkelsen att de verkligen motsvarar den 

intervjuades subjektiva upplevelse av verkligheten.   

Men under arbetets gång har dock några felkällor kunnat identifieras och dessa lyfts därför här för 

diskussion.  Personal från SHIS assisterade i samband med kontakt med potentiella respondenter. Vidare 

skedde tre intervjuer i SHIS lokaler, dock avskilt och i eget rum utan insyn eller möjlighet för personal att 

närvara. Två intervjuer skedde hemma hos respektive respondent, utan närvaro av annan.    

Men att respondenterna faktiskt befinner sig i en beroendeställning gentemot SHIS, som är deras 

hyresvärd, kan inte nog betonas och kan ha påverkat deras svar gällande boendet i en mer positiv riktning. 

Att undersöka hur väl boendet fungerar för de intervjuade var dock inte det primära syftet med studien.  

Begreppet social önskvärdhet är här relevant, det vill säga att deltagare svarar det som hen tror 

förväntas istället för vad hen egentligen upplevelser (Wärneryd 1993; Tourangeau & Yan 2000:2007). 

Man kan tänka sig att det finns förväntningar om att utrikes födda och/eller bostadslösa ska visa någon 

slags tacksamhet gentemot sitt nya land och/eller myndigheter/samhälle som faktiskt gett stöd. Samtidigt 

kan det finnas en förväntan att beskriva sin verklighet som mer problematisk än den är, eftersom de 

intervjuade var medvetna om studiens syfte och problem.    

Detta kan ses som sociala förväntningar på beteenden, som respondenterna undermedvetet kanske 

försökte leva upp till, och som kan ha färgat deras svar. Risken för social önskvärdhet ökar vid intervjuer, 

alltså när de som vill ha svar är närvarande (Wärneryd 1993; Tourangeau & Yan 2000:2007). 

En del av frågorna rörde personliga förhållanden och egna potentiellt känsliga erfarenheter, om den egna 

bakgrunden och barn. De intervjuade har alla kontakt med socialtjänsten. Även om det gjordes klart att 

ingen information skulle förmedlas vidare till utomstående är det inte otänkbart att föräldrar medvetet höll 

inne med tankar, upplevelser och oro för sina barn på grund av oönskad kontakt med socialtjänsten. Detta 

kan ha försämrat tillförlitlighet rörande svar på frågor om barn.   

Den externa reliabiliteten rör i vilken utsträckning andra forskare kan upprepa denna studie 

(LeCompte & Goetz 1982). Även om de intervjuer och sociala situationer som denna studie baseras på är 

svåra att reproducera återstår både intervjuguide och den sociala fenomen uppsatsen vill kartlägga. 

Undersökningen går alltså till viss del att replikera.  

Intern reliabilitet: För att stärka denna användes en metod som vid tematisk analys avgör graden 
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av interbedömar-reliabilitet (Ahrne, G. & Svensson 2015). En student utan kunskap om hur materialet 

klassificerats tematiskt fick läsa de intervju-citat som klippts ut och placerade dem i kuvert med respektive 

tema skrivet utanpå. Resultatet visade på en överenstämmelse.  

Fångar studien det den syftar till att fånga? Detta är den avgörande frågan när validitet ska 

fastställas (Bryman 2011). Testet som redogörs för ovan kan också sägas stärka den interna validiteten, 

som handlar om överensstämmelsen mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som 

utvecklas. I detta fall handlar det om koherensen mellan intervjuer-nyckelord (observation) och teman 

(teori).  

Ett problem som uppkommer här gäller databearbetningen – teoribildningen – och det är kravet på 

ömsesidigt uteslutande kategorier som Bryman formulerar (2008). Detta förutsätter att materialet inte ska 

kunna placeras i fler än en av de uppställda kategorierna samtidigt, för att vi ska kunna lita på analysen. 

Ansträngningar för att tydligt motivera och förklara kategoriseringen syftar till att motverka denna brist, 

men i åtminstone en av de använda kategorierna finns risk för olika tolkningar.     

Vad gäller den externa validiteten innebär urval och avgränsningar dock problem (LeCompte & Goetz 

1982 i Bryman 2008). Graden av generaliserbarhet är låg (se Urval och avgränsningar).   

Slutgiltigen finns en sista aspekt av materialet som är relevant för reliabilitet/validitet: 

Respondenterna delar bristen på osäkra bostadsförhållanden, men skiljer sig åt i fråga om främst ålder och 

det var slående hur olika deras övriga livserfarenheter var. Det kan ses som något som stärker 

reliabilitet/validitet eftersom man - av ovan nämnda skäl - kan dra slutsatsen att deras upplevelser formats 

av deras erfarenheter av bostadsbrist snarare än av andra livs-omständigheter. Respondenterna har dock 

också mycket gemensamt – civilstånd, ursprung och kontakt med arbetsmarknaden.  

 

2.6 Forskningsetik 

Vid utformandet av denna studie har Vetenskapsrådets skrift God forskningssed varit vägledande 

(Vetenskapsrådets rapportserie 1: 2011, kapitel 4). I följebrevet informerades om att deltagande var 

frivilligt, anonymt, hur studiens resultat skulle redovisas, att deltagande kunde avbrytas och om studiens 

syfte (Se Bilaga II). Vetenskapsrådets riktlinjer vad gäller samtycke, konfidentialitet och nyttjande 

följdes. Men ändå finns etiska brister att diskutera.  

Bostadslösa barnfamiljer är en ekonomiskt och socialt utsatt grupp i samhället. Dessutom är 

brister i föräldraskap ofta något som kan vara förknippat med känslor av skam och skuld. Studien riskerar 

därmed att förstärka målgruppens eventuella känsla av marginalisering. Detta beaktades främst vid 

utformning av frågor och i samband med intervjuer.  

Att bostadslösa föräldrar som fått tillfälliga kontrakt inom ramen för SHIS referens- och 
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genomgångsbostäder valdes ut som målgrupp var också konsekvensen av ett forskningsetiskt 

ställningstagande. Att söka upp föräldrar som bor på hotellhem, som blivit vräkta nyligen eller som 

befinner sig i tydlig hemlöshet var också en möjlighet. Men att söka upp föräldrar i en akut bostadskris 

bedömdes mindre etiskt lämpligt än att söka upp föräldrar som nått en viss stabilitet i sin bostadssituation, 

om än tillfällig,   

Intervjuerna rymde även frågor av känslig karaktär, om den egna hälsan och upplevelser 

förknippade med de egna barnen. Detta stärkte kraven på att vara tydlig med att deltagande var frivilligt 

och anonymt. Vid varje intervjutillfälle lästes följebrevet som respondenterna redan fått upp och innehållet 

förklarades.   

De intervjuade står delvis i beroendeställning gentemot SHIS, som formellt är deras hyresvärd och 

som har en formaliserad kontakt med socialtjänst. SHIS bistod i arbetet med att få kontakt med 

respondenter och beroendeförhållandet samt social önskvärdhet kan ha varit faktorer som gjorde att de 

ställde upp. Detta kan ha försvårat möjligheten att tacka nej. För att minimera risken att respondenterna 

deltog mot sin vilja i en intervju rörande egna personliga erfarenheter och upplevelser poängterades 

frivillighet, samtycke och konfidentialitet både skriftligt och muntligt. 

Det faktum att intervjuerna skedde i SHIS fastigheter och med bistånd från två personer ur SHIS 

personalstyrka skapade dock sprickor i den utlovade konfidentialiteten. Ett fåtal personer i 

personalgruppen på aktuella boenden vet vilka som deltagit i studien. Därför har presentationen av arbetet 

i möjligaste mån konstruerats så att det inte ska gå att identifiera vem som sagt vad.  

 

2.7 Metodkritisk diskussion 

En del av de resonemang som kan betecknas som metodkritiska återfinns i avsnittet Validitet & 

Reliabilitet (s.18-19). Följande avsnitt bygger vidare på det men diskussionen ges här friare tyglar och 

kritiken antar en mer generell karaktär.  

Kvalitativa data framvaskade genom intervjuer och påföljande kvalitativ analys är resultatet av en 

tolkande process, och metoden är därför präglad av subjektivitet. Hur ska man då hantera forskarens 

subjektivitet? Kunskap förstås utifrån det vi redan “vet”, till exempel tolkar vi en annan människas 

beteende utifrån vad vi vet om människors beteende och samhället sen tidigare. På så sätt urskiljer vi 

handlingars motivering, vi uppfattar det som logiskt om någon placerar osten i kylskåpet istället för i 

skafferiet, utifrån vad vi “vet” om människor och om samhället/köksvanor.  

Att närma sig berättelser om sociala förhållanden med öppna ögon och systematiskt är därför 

avgörande. Det är också av vikt att transparent förklara teoretiska utgångspunkter eftersom det är de ögon 

med vilka vi betraktar sociala fenomen. Yttranden och utsagor kan tolkas på många olika sätt, och 
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analyser av samma fenomen kan därför innehålla stor variationsrikedom. Kvale & Brinkmann skriver 

bland annat att “uttolkaren gör vissa antaganden som präglar de frågor hon ställer till en text och därmed 

delvis bestämmer den följande analysen” (2014). Samtidigt står det klart att de intervjuavsnitt som 

presenteras i denna studie visserligen kan tolkas på olika sätt, men förmodligen förekommer inte olika 

tolkningar av samma utsaga så ofta som man tror, konstaterar Kvale & Brinkmann (2014). Det låter 

rimligt. Men poängen är ju att vi inte kan vara säkra. Genom teoretisk transparens och metodologisk 

systematik kan man dock begränsa alternativa tolkningsmöjligheter, det vill säga: Följer vi forskarens 

tankegång och metod ska vi komma fram till ungefär samma slutsatser.  

Syftet med denna studie är dock inte att slå fast en objektiv sanning om hur föräldrar uppfattar sin 

sociala situation. Meningen är att undvika det Kvale & Brinkmann kallar tendentiös subjektivitet och 

komma fram till en vetenskapligt vederhäftig tolkning utifrån vissa antaganden – att de meningar och 

berättelser som utsagor genom språket ger uttryck för kan ge oss svar om hur människor positionerar sig, 

hur de betraktar sin omgivning och hur de passar in i samhället. Frågan är alltså, snarare än resultatets 

objektiva sanningshalt, hur intressant och användbar analysen egentligen är snarare än dess anspråk på en 

objektiv sanning. 

Teori om sociala representationer används för att analysera materialet, men frågan är hur vi ska 

förhålla sig till forskarens egna sociala representationer.  Detta är ett problem som är delvis oundvikligt, 

och har att göra med situationen vid datainsamlingen. Ett sätt att ”skademinimera” är rimligen att använda 

öppna frågor, och ge så lite utrymme som möjligt åt forskaren, och låta respondentens berättelse växa 

fram ”naturligt”.      

Ändå finns problem med den valda metoden vi kan uppehålla oss vid. Databearbetningen, en del 

av metoden, kan ses som en typ av tematisk innehållsanalys. I en sådan är ömsesidigt uteslutande 

kategorier en förutsättning för att vi ska kunna lita på slutsatser. Klarar dessa kategorier att utesluta 

varandra, eller är de för vaga, breda och gränserna för diffusa? Kategorierna ska klara att skiljas från 

varandra, och dessutom vara homogena internt. I alla fall kategorierna boendehistoria och anpassning kan 

kritiseras för att vara för breda och allmänna, för att kunna ge precision åt analysen. Dock rymmer dessa 

mer snävt utmejslade subteman och försök att reda ut deras inbördes relation och innebörder görs. Försök 

görs också att visa på de likheter sinsemellan som koderna inom respektive kategorier bär på, alltså att de 

meningsenheter som placeras i kategorier går att jämställa även om de kan uttrycka olika subteman.  

Ett annat problem som uppstår har att göra med de teoretiska analysredskap denna studie 

använder. Enligt den socialkonstruktivistiska ansatsen och positioneringsteorin framträder sociala och 

psykologiska fenomen i sociala interaktioner, mer specifikt i fragment av vardagslivet vi kan kalla för 

sociala episoder. Dessa är flytande, fragmentariska och uppträder i samtal och andra sociala situationer – 
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individer är inte fast i positioner utan dessa är föremål för ständiga förhandlingar, motförhandlingar (van 

Langenhove & Harré 1999 i Ofrenco & Montiel 2010). Det säger sig självt att detta blir svårt att 

reproducera eller fånga med den valda datainsamlingsmetoden, som så att säga blir en egen social episod, 

där forskaren deltar. Det går att bortse från att respondenten modifierar sin berättelse, den blir mindre en 

spegling av faktiska konstruktioner i vardagslivet och snarare en spegling av den dynamik som uppstår i 

mötet med forskaren. En fördel med intervjumetoden i detta avseende är dock att den är utformad så att 

den inte innehåller direkta frågor om hur respondenten förhåller sig till samhället eller “den andre”, på det 

sätt som gjorts i andra intervjustudier, exempelvis Andreouli (2010). Frågorna handlar om manifesta 

uppfattningar kring föräldraskapet och bostadsbristen, men dessa används för undersöka latenta 

uppfattningar om relation omvärld/individ. Som redogjorts för i föregående avsnitt kodades utsagorna 

tematiskt och tolkades kvalitativt. Texten – språket – har olika funktioner: innebördsfunktioner, det 

uttrycker något, och interpersonell funktion, det vill påverka någon eller något (Bergström & Boréus 

2000).  

Även om vi förblir nöjda trots detta, dröjer sig andra frågetecken kvar. Kunde andra metoder vara 

mer effektiva för att uppnå just detta, ett spännande och användbart resultat? Hur står sig den valda 

metoden i jämförelse med andra? 

Kvantitativa metoder är överlägsna i omfång, men fångar inte de täta beskrivningar som krävs för 

att med en socialkontruktionistisk utgångspunkt och systemteoretisk förståelse kartlägga en människas 

uppfattningar. Dolda sammanhang, meningar och samband kräver, för att avtäckas, en budbärare – 

språket, i form av sammansatta komplexa beskrivningar. Relationer och maktmönster som exempelvis 

sociala konstruktioner förefaller till sin natur vara svåra att fånga i enkätsvar. Väl utformade kvantitativa 

studier kan dock fånga abstrakta begrepp av individuella upplevelser och uppfattningar hos människor 

bättre än vad man kan tro, genom väl formulerade frågor grundade i tidigare kvalitativ forskning. Denna 

studies resultat skulle enligt denna logik alltså kunna användas för att skapa nya eller mer specialiserade 

frågor och begrepp som kan användas i kvantitativa undersökningar för att kunna dra slutsatser om 

populationens uppfattningar generellt (se Vidare forskning). Den kvalitativa forskningen kan ur detta 

perspektiv ses som ett redskap för att vässa de kvantitativa undersökningarnas frågor och rikta deras 

sökljus. Det går exempelvis inte att bortse från att bostadslösa föräldrars psykiska mående som skymtar 

fram i resultatet av denna undersökning kanske bättre kunde ha fångats med ambitiöst utformade 

kvantitativa mätinstrument (multipla frågor, skattningar etc.), vilket dessutom skulle gett oss en bättre 

möjligheter att generalisera resultatet i just detta avseende. Samtidigt är poängen att denna kvalitativa 

studie hjälper till att dels avtäcka att det psykiska måendet är en viktig aspekt av bostadslösa föräldrars 

situation, dels begreppsliggöra det, alltså tala om hur det gestaltar sig. Denna kunskap går sen att 
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integrera, använda och instrumentalisera i kvantitativa studier.   

Återstår då att diskutera den djungel av metoder som återfinns inom det kvalitativa 

forskningsfältet. Kanske hade narrativ metod eller en etnografiskt inriktad studie varit mer effektiva? 

Detta – och andra metoder - går självklart att utvärdera i relation till denna studie. Jag nöjer mig dock här 

med att konstatera att val av metod mer än något annat motiverades av praktiska omständigheter.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



29 

 

3. Resultat 
3.1 Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras resultatet av insamling och bearbetning av datan – intervjuer med föräldrar 

utan fast bostad. Genom de basfrågor som ställts i intervjuerna framträder ett första resultat: En bild av 

respondenternas konkreta verklighet som ger en allmän karaktäristik åt gruppen. Detta resultat påminner 

oss om de villkor respondenterna lever under och ger ett sammanhang åt deras berättelser.  

Samtliga har alltså fått boende via socialtjänsten i Stockholms stad hos Stockholms stads 

bostadssociala resurs, SHIS. Detta eftersom de har barn och har bedömts sakna möjlighet att ordna rimligt 

boende på egen hand.  

Samtliga lever med korttidskontrakt som löper över maximalt sex år. Några av de tillfrågade 

närmar sig den tidpunkt när de måste flytta till eget boende. Några har nyligen fått en lägenhet hos SHIS.  

Ingen vet hur eller var familjen kommer att bo när väl tiden hos SHIS löper ut.  

Respondenternas nuvarande boenden är små till ytan. Tre lägenheter utgörs ett ca 20 kvadratmeter 

stort rum med pentry, två lägenheter utgörs av 1,5 rum med kokplatta samt tillgång till korridorkök som 

delas av andra boende på samma våning.  

Tre respondenter har barn som är i förskoleålder, två respondenter har barn som går i skolan. Alla 

utom en förälder har bakgrund i länder utanför Europa. Tre är ensamstående, två lever tillsammans med 

sin partner. Alla saknar arbete, och är antingen studerande, arbetssökande eller lever av sjukersättning. En 

framträdande aspekt av respondenternas liv är hur de målmedvetet genom studier försöker säkra bra jobb, 

och sin försörjning långsiktigt.        

Samtliga respondenter har före placeringen fått tillfälliga boende på så kallade hotellhem i 

Stockholm, där kök och toalett delas. Innan dess har de varit inneboende i andrahandsboende, bott hos 

släktingar, varit hemlösa och haft erfarenheter av att ha blivit vräkta. 

En av respondenterna har kunnat få visst, tillfälligt stöd med boende från den närmaste familjen. 

Samtliga saknar eller har ett mycket begränsat nätverk av föräldrar och släkt i Sverige.  

I följande avsnitt presenteras ytterligare resultat av undersökningen; En kvalitativ analys av 

föräldrars berättelser om hur det är att sakna fast bostad. 

3.2 Deskriptiv tematisk analys 

Det föräldrarna – hädanefter respondenterna – berättar i denna studie kan delas in i fyra kategorier genom 

en gruppering av nyckelord, vilket betyder att de placeras i de kategorier innebörden relaterar till; 



30 

 

boendehistoria, relationer, mentala processer och anpassning. 

Syfte och forskningsfråga operationaliserad genom intervjuguide å ena sidan och en induktiv 

organisering av utsagor å andra sidan leder till denna kategorisering. Ett första resultat är således att de 

bostadslösa föräldrarnas berättelser kretsar kring dessa kategorier. Kategoriseringen kan sägas vara svar på 

frågan om vad respondenterna talar om. Undersökningens resultat har tagits fram genom 

meningskoncentrering och en matrisbaserad tematisk analys, vilken redovisas i bilaga IV till V. Med 

utgångspunkt i dessa matriser kan subteman urskiljas. För om vi rör oss genom och in i dessa kategorier 

upptäcker vi ett andra resultat - att respondenternas erfarenheter bär gemensamma drag, som kan 

klassificeras som närhet (relationer), utsatthet/position/process (boendehistoria), repetitivt 

tänkande/nedstämdhet/sömn (mentala processer) och utrymme  (anpassning).  Dessa subteman kan ordnas 

i kategorierna, och svarar mot frågan om hur respondenterna beskriver sin sociala verklighet och vad 

deras berättelser ger uttryck för (den numrering i parentes som anges efter varje citat leder till placering i 

Matris V). 

 

3.2.1 Relationer 

Kategorin relationer innehåller beskrivningar av en nära och delande relation mellan barn/förälder vilket 

kan tematiseras som närhet. Respondent 2 uttrycker sig på följande vis om sina barn:  

 

[…] jag måste liksom ha dom nära hela tiden så. […] Jag är ju nära mina barn. […] 

Jag vet inte hur jag ska utveckla det mer. Men jag är väldigt nära dom (2:2). 

 

Även respondent 5 beskriver i liknande ordalag en tätt knuten relation med barnet.   

 

Jag kan inte lämna henne ensam […] jag måste vara med henne hela tiden […] Hon 

har aldrig.. hon är väldigt knuten till mig. (5:2) 

 

Hos intervjuperson 3 återfinns beskrivningar av en nära och delande relation, där mamman beskriver hur 

barnet börjar “tänka” som henne, och uppfattningen att sonen påverkas av hennes oro över 

bostadssituationen, samtidigt som denna problematik är något hon vill undanhålla sonen utan att lyckas. 

Respondent 2 formulerar på ett delvis liknande sätt de konsekvenser boendesituationen får för hennes 

förhållningssätt till barnen. De bor innan SHIS ofta på små ytor, inneboende, och flyttar ofta.  

 

Jag tror att jag blev nog väldigt överbeskyddande av mina barn liksom, att jag försöker 

liksom.. skydda dom från det som pågår (2:2). 

 

Även här formulerar respondenten som att hon vill ställa sig mellan sina barn och bostadsproblemen, 
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vilket kan kopplas till temat närhet.  

Också i den enda beskrivning i materialet där relationen inte explicit definieras som nära från 

föräldern framträder en sorts närhet mellan förälder/barn, där en intervjuperson skildrar hur barnet är 

kontakt- och närhetssökande. Efter en vräkning, och flera omflyttningar över hela Storstockholm, har 

barnet och hans föräldrar hamnat på en liten yta i ett av SHIS boenden. Och så här berättar en av 

föräldrarna om barnet:    

 

Ja, vi skojar, han har energi, han vill komma och slå.. […] Ja, men han vill störa lite 

hela tiden.” 

[…] “Om du ändrar hela tiden grannar och område. Okej. Barnen vill.. han har energi, 

han har träffat några kompisar. Sen efter 1 år - lämna dom […] det är hemskt. Han har 

hela tiden rädslan. Ja, rädslan att om han.. har en kompis, han vet inte när han ska 

lämna honom (4:2). 

  

Barnets närhetstörst ser föräldern i det här fallet som en konsekvens av bostadssituationen, och han tror att 

det i grund och botten handlar om icke verbaliserad rädsla för förändring och att bli övergiven.  Övriga 

föräldrar talar om sig själva och sin relation till barnet, medan denna förälder skiftar perspektiv. Men 

citatet ovan illustrerar hur behovet av att manifestera närhet utgår från båda parter.  

Temat närhet kan också sägas rymma två sammankopplade dimensioner, en mental/relationell 

närhet och en fysisk/konkret. De intervjuade beskriver hur fysiska omständigheter, trångboddhet, och 

osäkra boendeförhållanden ökar den fysiska närheten till barnen. Respondent 2 beskriver det som att man 

“är mitt uppe i varann hela tiden”. Och en annan respondent beskriver tiden för henne och hennes barn på 

ett hotellhem, där hon upplevde att yttre omständigheter – som upplevda hot från övriga boende och smuts 

- tvingade henne att hålla barnet nära,    

 

Jag ville inte släppa ner honom på golvet för det var jätteäckligt. I rummet kunde han 

inte heller krypa för det var jättelitet. Det var svårt för honom. Jag kunde inte lämna 

honom själv […] om jag lagade mat jag var tvungen att ha honom på handen. För vi 

hade ett stort kök som alla delade på. Jag kunde inte lämna honom, inte ens en sekund 

(1:2).  

 

3.2.2 Boendehistoria 

Den fysiska miljön vars konsekvenser ovanstående ger uttryck för leder till kategorin boendehistoria. 

Denna rymmer skildringar av boendesituationen som del i en process, om utsatthet och om slags 

utanförskap.  

Samtliga respondenter beskriver boendehistorian i termer som leder tankarna till att det ses som en 

process, en del av en etapp. Men deras berättelser ger också uttryck för en utsatthet, att de uppfattar sin 

situation som utsatt och att de saknar möjligheter att förbättra den. Tiden före nuvarande tillfälliga boende, 
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präglat av boende på hotellhem och av runt-flyttningar, beskrivs genomgående som svår. Hemskt, tufft, 

hårt, smutsigt är några av de nyckelord respondenterna använder för att beskriva det de genomlevt. En 

respondent (1), en ung ensamstående mamma, skildrar hur hon kände sig hotad och var rädd för sitt barns 

skull när de bodde på ett hotellhem.  

 

Den värsta mardröm jag varit med om. Jättelivrädd hela tiden.[…] Jag var jättelivrädd. 

Det var folk som rökte marijuana som bodde där, jätteskumma människor som bodde där 

också. Jag var jätterädd alla de sex månader som jag bodde där (1:1). 

 

Respondenterna ramar in sina berättelser om utsatthet med uttryck för att de går igenom en etapp, en 

process, samtidigt som de uppfattar sin situation som hopplös - de har “ingen chans” och “de har inget 

val”. De är på så vis del av en process de inte har kontroll över.  

 

Temat position utkristalliserar denna dynamik (hopplöshet – process). Så här uttryckte två respondenter 

känslan av att få en bostad via SHIS.  

 

Även om den är liten men just nu det är.. Jag tänkte bara: Tack Gud!” (1:1) 

 

Alltså, jag tackar gud att de problemen jag fick […] ägde rum här […]  

Jag räknar mig som en som haft tur. Jag vet att jag haft tur, det är inte paradiset, men 

en chans (5:1) 

 

Denna tematik är återkommande i föräldrarnas berättelser, och skulle alltså kunna definieras som en del av 

en beskrivning av ens position - man har en position men saknar makt. Respondenterna förmedlar även 

generellt att de är del av ett vi, en samhällsgrupp. En ung mamma uttrycker detta:  

 

[…]  Det är många föräldrar som har det svårt. Det är inte lätt få boende. Jag tycker 

det som dom bygger – istället för att sälja, dom kan hyra ut. Vi bor inte gratis, vi betalar 

också hyra. (1:1)  

 

Det som ovanstående citat vittnar om blir tydligare i en annan förälders utsaga: där hen berättar hur hen 

uppfattar det att ha barn och söka bostad utan de resurser som krävs. Hen är en del av en grupp som saknar 

makt.  

 

Inget stöd! Inget stöd har du. Du får ju liksom bara det slängt i ansiktet, att det är 

vuxnas ansvar liksom å hitta själv. Men, men i en sån här situation så står du verkligen 

maktlös... […] Det blir ju så att man, det känns som man gärna vill piska 

föräldrarna, (2:1) 
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I temat position kan fogas ytterligare en dimension som blir synlig. Det kan beskrivas som en känsla av 

exkludering manifesterad genom dikotomin vanligt/normalt. Berättelsen nedan, från en ensamstående 

förälder med ett barn, passar in i detta mönster. Under flera års tid har familjen, som saknar nätverk och 

kontakt med arbetsmarknaden, bott i olika typer av hotellhem och nu på SHIS mer stabila boende. 

 

[…] min son hela tiden frågar mig när mamma vi ska få vanliga lägenhet till exempel.. 

“ […] Då han tänkte att “mamma när ska vi ha vår vanliga lägenhet.. Du vet hotell man 

är absolut inte nöjd! Det är inte vanliga lägenhet. Det är öppet tillsammans i köket och 

sova barnen tillsammans […] förut bodde gamlingar här.. Det kallas sjukhem. Det är 

inte vanliga lägenheter.  […] Ibland mina vänner jag bjuder inte hos mig. Jag säger 

kan vi träffa ute. […] Man känner.. barnen samtidigt inte glad. Ah, när du kommer från 

jobbet, du vet att du ska till lägenhet. […] när du går [hemi] från du tänker ah 

hotellhem.  […] Men nu livet - det ser ut som det är stängt. Det är stängt. Som dörren. 

[…] Ibland jag säger: jag tror när jag flyttar i första hands kontrakt då tror jag att jag 

är nyflyttad i Sverige. Förstår du?  Jag bor fortfarande i X. Att man inte har lägenhet: 

jag känner inte att jag bor i Europa. När jag har första hands kontrakt jag ska låtsas som 

att jag kommit nu i Sverige. Jag tänker ibland att jag inte bor i Sverige. (3:1).  

 

Citat inkapslar flera dimensioner av exkludering som ständigt mentalt närvarande. Det får konsekvenser 

för ens sociala liv. Bostad signalerar delaktighet i samhället, men dörren dit är stängd.  Sista meningen är 

central och betydelsebärande vad gäller just detta. Ett annat genomgående likartat svar som passar in i 

temat position och som expanderar detta sista stycke. Det handlar om på vilket sätt föräldrarna lyfter fram 

barnen. 

 

Ja, för mig själv, jag fixar det. Jag har gått runt med folk som är värre, Men för mitt 

barn skull så var det verkligen: Nej, tack!” (1:1) 

 

[…] Jag hoppas att vi kan få en trygg, säker miljö och att hon kan få leka, växa upp som 

svenska barn. En plats där hon kan sova, där hon kan leka på ett bra sätt. (5:1) 

 

Du vet, de finns en lucka i hans liv. Men vi försöker att stänga den här luckan.. Så 

länge vi bor i Sverige det är så. […] Jag vet inte.. [Framtiden] är mörk. Helt enkelt. […] 

det finns hur mycket som helst lägenheter, förresten. Men finns också fel i systemet. […] 

Jag kommer från X, jag är inte svensk 100 procent. […] Han född i Sverige, han är 

svensk och kanske finns bra regler för honom. (4:1) 

 

Vad säger detta? Det sista citatet förmedlar ett utanförskap när respondenten talar om “systemet” och att 

det “finns hur mycket som helst lägenheter”, föräldern ställer sig själv en position vid sidan av, vilket kan 

fogas in i berättelsen om exkludering. Men framträdande är sättet barnen lyfts fram på i ovanstående citat. 

Citatet ovan kommer från förälder med annat ursprungsland än Sverige, men han är svensk och har bott i 

Sverige mycket lång tid. Ändå definierar han sig inte som svensk och den dystra bild han tecknar av 

framtiden hör ihop med detta. Däremot fästs förhoppningar på sonen. En tolkning är bostadsproblemen 
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förstärker en redan existerande känsla av marginalisering. Tidigare forskning, bland annat Anderson & 

Swärd, har konstaterat en “etnifiering” av hemlösheten, att den drabbar utrikes födda i högre utsträckning 

(2007). Hur vet vi då att denna känsla av att stå vid sidan av “systemet” som respondenterna rapporterar i 

denna studie förstärks av bostadsproblemen? Det kan ju vara så att de redan uppfattar sig som utanför” på 

grund av sin härkomst och att bostadsproblemen så att säga inte spelar någon roll för denna upplevelse. En 

indikation på att bostadsproblemen faktiskt förstärker utanförskapet är dock att den enda respondent i 

denna studie som saknar bakgrund i annat land, inte skiljer sig från övrigas berättelser i detta avseende.  

 

3.2.3 Mentala processer  

Kategorin mentala processer rymmer skildringar av repetitivt, omfattande tänkande kring 

boendesituationen, hopplöshet och nedstämdhet. Så här beskriver respondent 5 sin verklighet, hon är 

mamma till ett barn, och blev hemlös på grund av en separation. Utan nätverk i hamnade hon med sin 

dotter på olika tillfälliga boenden innan hon fick kontrakt hos SHIS, men ändå fortsätter oron att prägla 

hennes tankevärld.   

 

Det är en stress som lever med dig ständigt […] Det är bara löst tillfälligt, under en 

period.[…] redan nu så sover man dåligt […] (skratt) Jag tror jag vaknar och somnar 

med [mina bostadsproblem].. Om jag inte vaknar av att tänka på det, är det säkert att 

jag somnar med det. […] Man snuddar vid depression, det är nära.. […] Och ibland är 

det deprimerande. ibland så väger problemen tungt. Det väger tungt.. Man tappar 

förtroendet [på sig själv]. (5:3)  

 

Kanske är det här den tydligaste tematiken i resultatet av intervjuserien, och kanske där tyngden som 

bostadsbrist kan utgöra för människor blir mest uppenbar. I varje fall är samstämmigheten i svaren som 

störst i denna kategori, så mycket att det blir svårt att betrakta sin situation utifrån. Här är föräldern med 

ett barn, som före och på SHIS boende hade svårt att anpassa sig till skiftande boendeformer.  

 

Jag vet inte.. Det är mörkt. Helt enkelt. [...](Paus). Jag vill glömma den helt enkelt. 

Glömma? 

Helt enkelt. Vi tänker hela tiden. Vi sitter hela tiden och pratar om barnet. (4:3) 

 

Samtidigt återkommer samma berättelse om repetitivt tänkande kring bostadssituationen, och respondent 2 

beskriver det som att “det är något som ligger å trycker,” trots att boendet på SHIS innebär ett andrum.  

 

[...](Skratt). Asså, det är nog 70 procent av mitt dagliga tänkande tror jag. Ah.. minst. 

[…] Det tar ju hårt på en alltså. Man känner sig skyldig. (2:3) 

 

Respondent 3 har lite längre tid inom SHIS mer långsiktiga boendeform, medan övriga respondenter 
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ganska nyligen kommit från en rörig situation, med vräkningar, runt-flyttningar och hotellboenden. 

Samtidigt avslöjar respondent tres utsaga (3:3) även här att en nedstämdhet, stress och repetitivt tänkande 

är återkommande drag i hens mentala processer, på samma gång som dessa fått konsekvenser:  

 

Man, man.. Inne man känner. Förut glad och vanlig människa. Jaaa.. Jag är inte som 

förut.. att, jag, jag . Ibland jag känner mig jag glömma saker. […] förändrade mig. än 

förut. Tänker mycket, jag vet inte. Lägenhet.. Allt framtid jag tänker. [...] Hotellhem, 

det går inte, man är inte lycklig. Livet går inte om man bor i hotellhem. Man känner sig 

inte glad. (3:3) 

 

Denna utsaga från respondent 3 är visserligen i linje med övrigas svar – men pekar samtidigt på en mer 

permanent, mental förändring på ett djupare plan som inte framträder lika tydligt i de andras svar. Det här 

går tillbaka till temat position – och den ständigt närvarande känsla av exkludering som blir en av 

bostadsproblemens innebörder för respondenterna. 

 

3.2.4 Anpassning 

Till de tre kategorier som redogjorts för ovan och som ingår i matrisen kan fogas ytterligare en, som kan 

benämnas Anpassning. Respondenterna redogör för olika strategier för att klara sin föräldraroll, och det 

tema som urskiljs kan kallas utrymme. Det föräldrar gör för att hantera sin situation handlar om utrymme. 

Samtliga rapporterar att de försöker vistas utomhus så mycket som möjligt med sina barn och att, som en 

förälder uttrycker det, göra “lägenheten till en plats för att sova”. Det handlar också mycket om att skapa 

utrymme mellan varandra och utrymme för barnen att leka. 

 

Vi tar honom varje helg ute.. Okej. Skoldagarna måste vi passa, men vi tar honom ute. 

Till och med om det är minus 20 grader. Vädret spelar ingen roll. Så länge vi bor i 

Sverige det är så. (4:4) 

 

Jag har blivit mycket mer så här , att vi ska gå ut, lufta oss, göra roliga saker, för att man 

ska vara tillsammans sen alla i en liten lägenhet. (2:4) 

 

 

Men utrymmesbegränsningarna påverkar också föräldrarnas liv socialt. Nyckelordet är även i detta 

sammahang “ute”.   

 

Ibland mina vänner jag bjuder inte hos mig. Jag säger kan vi träffa ute. (3:4) 

 

Ett belysande citat illustrerar temat utrymme på ett annat sätt och är samtidigt också något som kan länkas 

till temat närhet i kategorin relationer. Men det handlar alltså om något familjen/föräldern gör och hur 
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man anpassar och anpassat sig – och det passar därför bättre in just i kategorin anpassning. Det handlar om 

när en mamma och hennes barn i skolåldern fick tillfälligt boende i en lite större lägenhet.   

 

Och [där] vi hade tre rum också. Vi hade tre rum också. Även vi hade tre rum han sover 

med mig och den andra rummet lediga (skratt). (3:4) 

 

Trots den större lägenheten har familjen, bestående av föräldern och dennes barn, anpassat sig efter ett 

annat utrymme, och detta formar i sin tur familjesystemets inre dynamik.  

 

3.3 Teoretisk analys och diskussion 

I följande avsnitt tas steget från den deskriptiva analysen till en tätare hermeneutiskt inriktad tematisk 

analys, som undersöker, föreslår samband och innebörd i den tematik som urskilts i respondenternas 

berättelser. Dessutom föreslås en teoretisk förståelse av resultatet.  

Den deskriptiva analysen av materialet, åskådliggjort i föregående avsnitt, visar vilka kategorier 

respondenternas berättelser kretsar kring och vilka teman dessa rymmer. Till exempel rymmer alltså 

kategorin boendehistoria subteman som process, position, utsatthet och kategorin relationer innehåller 

temat närhet och kategorin mentala processer rymmer temat nedstämdhet/tänkande. Men kodningen och 

tematiseringen syftar inte enbart till att länka data till olika koncept (Atkinson & Coffey 1996). Den 

möjliggör också för oss att kartlägga kopplingar och dimensioner inom och mellan kategorier (ibid). 

Dessutom öppnar det upp möjligheter att teoretisera och ha egna idéer om vårt resultat, vilket är en del av 

analys och tolkning av kvalitativ data enligt Atkinson & Coffey (1996). Vi gör det hela tiden, vi ställer 

upp hypoteser, tänker om materialet och vad vi tror att det egentligen berättar för oss, och det är viktigt att 

det görs explicit istället för implicit (ibid). Annorlunda uttryckt; “Att tänka är att teoretisera” (Blom & 

Morén2015). Det handlar om att integrera databearbetningen med egen teoretisering och uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter. Det är också i linje med arbetets explorativa och associativa ansats. 

Glaser & Strauss skiljer på formell och substantiv teori, där den senare utgörs av idéer om hur man 

kan göra en specifik lokal social kontext begriplig (1967; i Atkinson & Coffey 1996). Dessa teoretiska 

spår avtäcks efter närstudier av något eller några fall. Men Atkinson & Coffey argumenterar för vikten av 

att, så att säga, följa dessa spår till mer formella, generiska idéer som kan tillämpas på en bredare mer 

allmän social “inramning” (ibid). Med andra begrepp handlar det om att utveckla arbetshypoteser inom de 

förklarande och deskriptiva teoretiska ramar som satts upp. Denna analys kan ses som ett försök i den 

riktningen.  

Ett sätt att förstå hur de olika teman som urskiljs relaterar till varandra i denna studie är att placera 

subtemat närhet centralt och dra dit linjer från subteman som utsatthet och position (under kategorin 
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boendehistoria) och nedstämdhet/tänkande (under kategorin mentala processer) samt från subtemat 

utrymme (under kategorin anpassning). Den uppfattade positionen i samhället, den uppfattade utsattheten 

och maktlösheten påverkar föräldra-barn relations art eller i varje fall hur denna beskrivs av 

respondenterna. Likaså kan den tematik som präglar respondenternas mentala processer länkas barn-

föräldra-relationens art, eller hur den uppfattas. Den tematik som ryms inom kategorin anpassning handlar 

om utrymme, och de förändringar föräldern tvingas till av det fysiska utrymmet kan länkas till subtemat 

närhet. 

Det går också att dra ytterligare en påverkans-linje från den utsatthet som beskrivs och hur 

föräldrarna positionerar sig i samhället till den nedstämdhet och det repetitiva tänkande de rapporterar. 

Nedstämdheten kan ses som ett symptom på utsatthet och exkludering. 

Ett sätt att förstå denna skissade modell utgår från Germain & Glittermans livsmodell. Om vi 

förstår den tematiska analysen och de sambandsmönster vi föreslår systemteoretiskt tecknas en bild av hur 

den fysiska miljön (trångboddheten), den sociala miljön (ett begränsat familjenätverk) och den kulturella 

miljön (samhället, bostadslösheten) påverkar föräldern. Modellen blir så att säga en ritning över 

familjesystemets inre dynamik, där kategorin boendehistoria betecknar den sociala/kulturella kontext 

familjen verkar i, eller uttryckt på ett annat sätt; ett “fönster” mot omvärlden. Anpassning begränsas dock 

här av fysiska och sociala miljöer som kan betecknas som förtryckande, vilket leder till en 

överanvändning av interna resurser. Anpassningen är så att säga inte ömsesidig. Föräldern tvingas därmed 

att mobilisera inre kraft och motståndskraft för att lyckas passa in, men detta tär på föräldern, manifesteras 

på olika sätt och påverkar systemets (familjens) yttre och inre gränser.  

I det följande koncentreras teoretisk analys och diskussion till tre av de subteman som den 

deskriptiva analysen tagit fram.  

 

3.3.1 Tema Närhet  

Temat närhet är centralt placerat i modellen. Det utkristalliseras när respondenterna rapporterar om sina 

föräldra-barn-relationer. Vid en första betraktelse är det som sägs kanske inte särskilt förvånande. Vilken 

förälder skulle inte beteckna relationen med sitt barn som nära eller i liknande termer? Frågan är snarare 

här vilken innebörd relationen ges. Den är måhända svår att få syn på men närheten i de utsagor som ingår 

i studien rymmer en slags fysisk dimension och en dimension som kan betecknas som beskyddande - 

föräldern ska stå mellan barnen och de svårigheter bostadslösheten innebär.  

Genomgående för kategorin relationer är, som den deskriptiva analysen visat, skildringen av en 

känslosam, stark närhet mellan barn och vuxen. Ord som rädsla är återkommande i flera fall samtidigt som 

föräldrarna förmedlar ett behov av att skydda sina barn, både från att ta del av bostadsproblemen (att 
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permanent bostad saknas) och dess konsekvenser (trångboddhet, oro hos föräldern). Föräldrar förmedlar 

en värme och stor omsorg när de pratar om sina barn. Ett fall särskiljer sig i detta avseende, men där 

framkommer att barnet självt kan tolkas som närhetssökande, vilket kan ses som att det finns en stark 

närhet mellan vuxen och barn i den rådande situationen. 

Sett i det här ljuset kan temat närhet betraktas systemiskt: Som ett uttryck för att systemets 

(familjens) inre dynamik förändras på grund av yttre omständigheter och övriga, mer övergripande, 

system (kulturen – samhället). Parterna i familjesystemet ändrar sitt fungerande på grund av 

påverkan/inflöde utifrån, de stimulerar varandra på nya sätt i syfte att bibehålla systemet intakt. Systemet 

blir inte starkare men dess inre fungerande/dynamik förändras. Ett exempel som avviker från övrigas 

berättelser om närhet och som bara delvis utgår från förälderns perspektiv, är också en manifestation av 

samma process: Pojken som oroligt söker närhet/kontakt – en systemisk förståelse är att se detta som ett 

symptom på den stress systemet utsätts för utifrån. Det är inte pojken som drabbas av bostadslösheten som 

han kanske egentligen har en mer vag uppfattning om, utan det är i första hand systemet han är en del av. 

De symptom som uppvisas får konsekvenser inom familjesystemet, och har potential att förändra det. 

Respondent tres beskrivningar ger oss en ytterligare fördjupning av hur familjedynamiken påverkas av 

bostadslösheten och trångboddheten när barnet sedermera växer upp, vilket bekräftar denna teoretiska 

förståelse ytterligare. 

 

Då tänkte han att “mamma när ska vi ha vår vanliga lägenhet? Ska vi bo hela livet i ett 

hotellhem?” Han började prata och nu har han blivit vuxen och vet allting. Men förut 

förstod han ingenting. I X hade vi tre rum också. Även om vi hade tre rum sov han med 

mig och det andra rummet var ledigt. [Nu] ibland, när någon ringer mig till exempel, hör 

han direkt vad jag pratar om. Han påverkas lite och frågar vad är det här och det här. Jag 

vill inte han ska tänka, jag som är vuxen ska hantera problemen. Men han är ung, ja, 

ibland tänker han också.  

 

Mammans berättelse skildrar vidare en nära relation där barnet först har svårt att greppa situationen (jmfr 

den yngre pojken i resonemanget ovan). Detta leder till en fysisk närhet - att dela rum. En läsning är att 

detta handlar om att upprätthålla systemets gränser, en följd av inflöde utifrån (flytt/bostadsbrist). Genom 

gränsdragningar  skyddar eller avskärmar sig systemet från omvärldens inflytande (Michailakis & 

Schirmer 2017). Föräldern och barn utvecklar ur detta, senare, en nära och delande emotionell relation, där 

de lärt sig läsa av varandras sinnestämningar ganska exakt. Trots försök att “beskydda” barnet från de 

bekymmer bostadsbristen innebär, blir det delaktigt. Systemet sätt att operera förändras. Det här kan också 

knytas till de kunskapsöversikter som gjorts och som visar på en hög medvetenhet om familjens situation, 

bland barn under knappa omständigheter (Harju 2005). Det här, och det som denna studie avtäcker om 

relationen barn/förälder, går förstås också att relatera till Anette Lareaus forskning om arbetaklass-
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familjer, där barnen tvingas ”bli vuxna” tidigare (2011). Detta slipar, som diskuterats i 

forskningsöversikten, tidigt färdigheter som kan användas för att hantera vuxenlivets utmaningar, men 

begränsar i praktiken utbildningsmöjligheter (eg. tidigt inträde på arbetsmarknaden vs. fortsatta studier). 

Bubblan barndomen innebär spricker så att säga genom närheten, och närkontakten med den verklighet 

föräldern erfar, vilket gör att andra barn som mer obekymrat kunnat ägna sig åt lek och utbildning får ett 

försprång.  

Ett sätt att förstå bostadsbrist systemiskt är att beteckna det som en kris, och sådana kan enligt 

Patterson & Garwick leda till en omorganisering av familjens sätt att fungera (1994). Temat närhet kan 

samtidigt också ses som en ny förståelse, att krisen/de svåra omständigheter familjen lever under ges 

mening genom att man betonar närheten. Avgörande för omorganisationen är vilken mening familjen ger 

det som händer (stressorn), i detta fall osäkra boendeförhållanden. Den mening som händelsen skapar hos 

familjens medlemmar förändrar potentiellt deras bild av den egna familjen och världen utanför. Patterson 

och Garwick identifierar tre nivåer av mening som familjer skapar vid stressfyllda händelser (stressorer): 

situationell mening (1) familjeidentitet (2) och familjens omvärldssyn (3). Den starka närhet som 

föräldrarna ger uttryck för kan då ses som något som ger bostadskrisen mening och förändrar 

familjeidentiteten. Den process som skönjs är just hur familjen är på väg att bilda det Patterson & Garwick 

kallar ett vägledande system av “delade och sammansatta bilder, antaganden och meningar” (1994).  

Närhet i relationen föräldrar-barn kan också kopplas till det systemteoretiska begreppet coping, 

definierat som det sätt den drabbade konkret försöker förändra sin situation eller det sätt man manipulerar 

sin sociala omgivning för att dämpa ångest (McKenry & Price 1994). Tre copingkategorier går att urskilja; 

direkt agerande (1), intern mental (omdefiniering av problemet) (2) emotionell kontroll (3).  Den tredje 

strategin är inkopplad eftersom det är tydligt hur föräldrarna arbetar intensivt - och framgångsrikt - med 

att bibehålla en normal tillvaro för sina barn samtidigt som de emotionellt bearbetar stressen som 

bostadsbristen ger upphov till internt. De anstränger sig för att barnen inte ska ta del av den stress de 

själva upplever. Balansgången är svår, och försöken att emotionellt kontrollera den stress som 

bostadsbristen genererar verkar till viss del bidra till att de mentala processerna präglas av nedstämdhet. 

Det här påminner om de tecken på “internalisering” vi sett i Andersson & Swärds studie om hemlösa barn. 

Även Labella m fl har berört detta tema och utvecklat och visat på hur stress över bostadssituationen 

internaliseras, något som i tidigare studier kopplats till “negativt föräldraskap” (2016). Lindsey framhåller 

en annan aspekt: Enligt hennes forskning kan barn i hemlösa familjer känna av mammans rädslor och 

kräva mer uppmärksamhet eller anta en mer falskt självständig roll (1994). Krav på uppmärksamhet och 

antagande av en mer självständig roll är drag som också återkommer i respondenternas berättelser 

(respondent bla 3 samt 4). Detta kan alltså vara en beståndsdel av den starka närhet barn-förälder som de 
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intervjuade i denna studie rapporterar.  Att definiera om problemet internt, den andra copingstrategin, 

förefaller också vara aktiv. Föräldrarna kämpar med bostadsbrist och trångboddhet. Att utrymmet är 

begränsat använder samtliga föräldrar som en möjlighet att ta sig ut mer med barnen och tillbringa tid 

utomhus, och de skapar således en positiv erfarenhet av en begränsning, de omdefinierar problemet. De 

omdefinierar också problemet på ett annat sätt: De beskriver sin situation som bristfällig men en 

andningspaus eller en chans att ta sig vidare, särskilt i relation till tidigare upplevelser.   

I berättelserna om närhet i respondenternas utsagor går det också att urskilja närvaron av sociala 

representationer. Föräldrarna förklarar sin relation med barnen genom – via – en social representation som 

skulle kunna definieras som “den beskyddande föräldern”. Genom sina erfarenheter tillägnar sig 

respondenterna denna sociala representation av föräldraskap, som formar deras verklighetsbild.  

 

3.3.2 Tema Position/Exkludering 

Samtidigt positionerar sig de intervjuade, som vi kunnat iaktta genom den deskriptiva analysen, som i viss 

mån vid sidan av inte bara bostadsmarknaden, utan även samhället. De är inte bostadslösa individer per se, 

utan tillhör ett “vi”. Återkommande ord och begrepp som tur och uttryck av tacksamhet är gemensamma 

för samtliga respondenter och beskriver en begränsad möjlighet att vara aktiva subjekt i samhället. Ord 

som maktlöshet och dikotomin vanligt/normal-onormalt som förekommer i intervjuerna förstärker denna 

tematik. 

När respondenterna pratar om sig själva tenderar de att betona att de inte är svenska, men att i alla 

fall barnen har möjlighet att få det bättre. Det förefaller som om bostadslösheten förstärker deras 

utanförskap och de överför eventuella förhoppningar de har på sina barn. Uttryck som för mitt barns skull, 

så länge vi bor i Sverige, som svenska barn vittnar om detta. En läsning är, vilket beskrivits redan i den 

deskriptiva analysen, att bostadsproblemen förstärker detta utanförskap. Berättelserna tecknar en bild av 

en grupp som ser sig som marginaliserad, att inträde på bostadsmarknaden - och i förlängningen samhället 

- förefaller stängd: Begrepp som slängt i ansiktet, en lucka i livet, en stängd dörr, maktlöshet, piskad och 

systemet återfinns i alla berättelser och indikerar en upplevelse av utanförskap.   

Hur då förstå detta teoretiskt? Positioneringsteorin som den formuleras av Moghaddam and Harré 

och används av Andreouli kan vara en nyckel (2010:2010). Det vi iakttar är då hur “människor använder 

ord (och diskurser av alla typer) för att lokalisera sig själva och andra” (2010). Detta är ett element i 

konstruktionen av identitet genom kommunikation. Respondenterna tillägnar sig en förståelse av sig själva 

som marginaliserade, de identifierar sig med sin position, eller är på väg att göra det. Bland annat Thörn 

visar också på hur bostadsbristen inverkar på kvinnliga föräldrars identitetskonstruktion (2004). 
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Enligt ett systemiskt synsätt, såsom det skissas av exempelvis Germain & Glitterman, Patterson & 

Garwick, Hill m fl, handlar det om att krisen leder till en ny förståelse av den sociala verkligheten - 

familjens omvärldssyn, och hur den relaterar till andra system förändras. Krisen ges på så sätt en mening. 

En delvis kompletterande, systemisk läsning är hur tematiken samtidigt är ett uttryck för att 

respondenterna inte är relevanta för systemet bostadsmarknaden, vilket i sin tur gör de mindre relevanta 

för andra system. En av respondenterna berättar något som kan ses som ett uttryck för just detta, hur man 

befinner sig i en “ond cirkel”.  

 

Redan nu så sover man dåligt, man känner sig besviken, man söker och söker och söker 

och hittar inget. Det är som en ond cirkel, det vill säga, jag har behov att vara stabil för 

att kunna […] utvecklas och kunna hitta ett arbete. Men man säger till dig att nej, du 

måste hitta ett arbete för att vi ska ge dig en okej, korrekt lägenhet. Om inte kan du inte 

få den. Det är verkligen en ond cirkel (cercle vicieux). 

 

Citatet skildrar alltså de kumulativa effekter exkludering ur ett funktionssystem kan ha, en process som 

Michailakis & Schirmer tar fasta på (2017). De påpekar dock hur exkluderingen kan göra människor 

relevanta för andra sociala system och hur de då inkluderas i dessa, i det här fallet träder respondenten, 

som en konsekvens av exkluderingen, in i det sociala “hjälpsystemet”, och blir föremål för sociala 

insatser.  På det här sättet “konstruerar” också olika system de bostadslösa föräldrarna. De observeras av 

system, som avgör om de är relevanta eller inte. På det sättet “blir” de en kategori i samhällets ögon, en 

konstruktion de sedan kan tillägna sig som en social representation. 

Ett ytterligare sätt att förstå de utsagor som signalerar utanförskap, eller exkludering, är just 

genom teorin om sociala representationer. Som vi sett i analysen av temat närhet, så tillägnar sig 

respondenterna en representation av föräldraskap som kan definieras som “beskyddande”. Men ett viktigt 

inslag i de dominerande konstruktionerna av föräldraskap och familjen tycks samtidigt vara hemmet - att 

ha och tillhandahålla ett boende åt familjen (Thörn 2004). Man kan konstatera att boende och bostad 

historiskt setts som ett avgörande inslag i den svenska välfärdsstaten (Sveinsson 2003). En konsekvens 

blir att den sociala konstruktionen av att vara samhällsmedlem, alltså vad det är att vara svensk, är nära 

kopplat till innehav av bostad. Det är för övrigt bara att slå på nyheterna på radio eller tv för att få detta 

bekräftat, den dominerande roll berättelser om bostadsmarknaden ur den köpstarka medelklassens 

perspektiv har. En annan slående “bild” är det omslagsfoto som pryder många fotoböcker med temat 

Sverige – ett rött hus med vita knutar, en annan är det faktum att den största föreningen som organiserar 

föräldrar i Sverige heter Hem & Skola. Listan kan göras lång. Poängen är att den sociala representationen 

av föräldraskap rymmer begreppen bostad-hem-familj.   

Olika sociala representationer, som dessa, förkroppsligar och definierar verkligheten, bestämmer 
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dess gränser, betydelse och relationer (Purkhardt 1993 i Howarth, Andreouli & Kessi 2014). De kan därför 

både begränsa och utöka möjligheter (Castro & Batel 2008 i Howarth, Andreouli & Kessi 2014). 

Exempelvis kan dominerande sociala konstruktioner/representationer om “den vite australiern” begränsa 

minoriteters deltagande i det australiska samhället  (Ali & Son 2010 i Howarth, Andreouli & Kessi 2014). 

På liknande sätt kan sociala konstruktioner om föräldraskap, familj, hem och bostad i Sverige begränsa 

bostadslösas aktiva delaktighet – eller upplevelse av samhörighet. Den “moraliska ordning” som etableras 

är att den utlandsfödde bostadslösa föräldern, saknar “fullvärdigt” samhällsmedlemskap, en ordning som 

begränsar hennes möjligheter att förhandla och ändra sin identitet och representationer. Annorlunda 

uttryckt: Bostadslösheten fixerar en i den position av utanförskap den utländska bakgrunden redan 

medfört. Bostad ses i alla inte som en “rättighet”, utan en vag förhoppning om något ens barn kan uppnå. 

Några av respondenterna uttrycker detta ganska klart. En parallell finns i Thörns resonemang om hemmet 

som “symbol” för plats i samhället (2004). 

De berättelser om närhet och en stark familjeenhet som respondenternas utsagor innehåller, och 

som diskuterats i föregående avsnitt, kan också sättas in i detta “exkluderingssammanhang”. Dansk 

forskning, som lyfts fram tidigare, har visat på hur berättelser om en idealfamilj kan hjälpa till att 

balansera en mer bräcklig verklighet, och bidra till en känsla av normalitet och tillhörighet (Pedersen m fl. 

2015).    

 

3.3.3 Tema Nedstämdhet/Repetitivt tänkande 

Även temat mentala processer pekar, som vi kunnat konstatera, tydligt på flera gemensamma drag i de 

intervjuades berättelser: Repetitivt tänkande är en stor del av att sakna permanent bostad. Mycket 

tankekraft läggs på bostadssituationen, detta trots att den i flera fall är stabil och kommer att vara så i flera 

år framöver eftersom de faktiskt har ett tidsbegränsat kontrakt hos SHIS. Dessutom tillkommer 

sömnsvårigheter, nedstämdhet/depression och mental stress som avgörande inslag i vardagen. Stressen har 

framför allt två dimensioner som går att urskilja: En del handlar om den fysiska närmiljön. Det är 

trångbott, upplevs som dåligt ventilerat, isolerat och så vidare, vilket skapar vardagsstress, särskilt i 

anslutning till nattsömn. En andra del handlar om stress inför framtiden och den ovisshet som den bär med 

sig. Stressorn är både abstrakt och påtaglig, och illustrerar hur den fysiska miljön och samhällets 

organisering påverkar individsystemets sätt att fungera, individen passar inte in i det övergripande 

systemet. Enligt Germain & Gittermans systemteoretiska förståelse leder det till en överanvändning av 

resurser, vilket visar sig på ovan nämnda sätt. 

Enligt den systemteoretiska begreppsvärld Michailakis & Schirmer rör sig i berör denna tematik det 

psykiska systemet, det vill säga det som händer i en människas huvud. Det här systemet står så att säga 
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utanför samhället, samtidigt som samhället – genom socialisation – formar människan som psykiskt 

system (Jönhill 1995). Men människor blir också delaktiga i sociala system genom sina psykiska system 

(förutom att de adresseras som personer av sociala system; Michailakis & Schirmer 2017). Sättet det 

psykiska systemet är utformat på styr alltså hur människan blir en del av omvärlden. Om de psykiska 

system präglas av det som respondenterna i denna studie rapporterar om, kan det alltså i sin tur påverka 

hur, på vilket sätt, de finner sin plats i samhället i negativ riktning. De psykiska systemen är operativt 

slutna, dessa medvetandesystem som består av olika inre upplevelsetillstånd kan inte kommunicera. Detta 

innebär höga krav på förståelse, inlevelse etc. i den omvärld av sociala system som de psykiska systemen 

kan placeras i. Psykiska system och sociala system är bara strukturellt kopplade – via interpenetration, 

socialisation, inklusion, exklusion. Det som är aktuellt här är socialisation, vilket enligt detta synsätt 

innebär att samhället formar människan som psykiskt system (Jönhill 1995). Samtidigt är det så att säga 

den enskilde som socialiserar sig, blir en del av sin omvärld (ibid).  

Tematiken nedstämdhet kan också förstås mot bakgrund av de sociala representationer av 

föräldraskap som finns och hur de opererar. Tidigare forskning, som diskuterats, visar hur spänningen 

mellan föräldraidealet och det verkliga föräldraskapet har ett avgörande inflytande på det psykiska 

måendet (Pedersen m fl. 2015). 

Det psykiska måendet som denna studies respondenter förmedlar är också i linje med vad 

föräldrar i Anderssons & Swärds studie rapporterar; känslan av att man ständigt måste vara “steget före” 

och känslan av “begränsat handlingsutrymme” är uttryck som fångar det föräldrarna i denna studie också 

förmedlar (2007). Det begränsade handlingsutrymme som föräldrar i kategoriboende upplever enligt 

Andersson & Swärd kan även länkas till den maktlöshet som ryms inom temat exkludering/position i 

denna studie.  

 

3.3.4 Slutord  

Det framkommer, sammanfattningsvis, tydligt att situationen före boendet på SHIS satt djupa spår hos de 

intervjuade. Denna upplevelse vidmaktshålls i den tidsbegränsade “andningspaus” de befinner sig i.  

Det framgår att samtliga respondenter relaterar till sin boendehistoria som en process de är mitt i 

eller i slutet av. Ord som etapp, steg, resa, historia är frekventa i deras berättelser. Samtliga har erfarenhet 

av att bo på så kallade hotellhem före placeringen hos SHIS och beskriver detta som extremt påfrestande. 

Tiden på hotellhem betecknas generellt som mörk och hemsk med en underton av utsatthet och 

otillräcklighet, medan steget att få ett tillfälligt kontrakt hos SHIS i det ljuset blir en lättnad, en chans att 

andas ut. Men deras självbilder, identiteter och syn på omvärlden har påverkats och fortsätter att påverkas. 

Teori om sociala representationer och positioneringsteori är användbara för att närmare beskriva dessa 
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processer.  

 Samtidigt förändrar bostadsbristen och placeringen dynamiken och relationerna i de mikrosystem 

de ingår i. Detta går att förstås genom dels den generella systemteoretiska förståelsen, men i kanske högre 

grad den systemteori som Michalakis & Schirmer företräder särskilt för att kunna skildra den exkludering 

som bostadslösheten innebär.  
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4 Slutdiskussion 

4.1 Slutsatser 

Resultatet av denna studie visar hur föräldrar som lever under osäkra boendeförhållanden beskriver en till 

stora delar svår psykosocial situation. Deras berättelser kan, som vi sett i analysdelen, sammanfattas i 

koncept som nedstämdhet, exkludering och närhet föräldrar/barn. Samtidigt står det klart att de lyckas 

manövrera framgångsrikt genom livet trots den utsatthet de befinner sig i.  Bostadsbristen och de osäkra 

boendeförhållandena har dock en genomgripande effekt och sätter sin prägel på föräldern och relationerna 

inom familjen. Utforskningen av denna dynamik gör det möjligt att formulera hypoteser, om att osäkra 

boendeförhållanden;    

påverkar relationer mellan föräldrar/barn. 

påverkar synen på den egna och familjens plats i samhället. 

påverkar förälderns individuella psykiska mående.  

Genom att använda systemteori kan vi kartlägga, utforska och förstå vad föräldrarnas berättelser säger om 

familjesystemet. Genom positioneringsteori och teorier om sociala representationer kan vi fördjupa 

förståelsen för den mening föräldern ger bostadsbristen och hur föräldrarna placerar sig – och placeras – i 

samhället.   

Avgörande kunskap för det sociala arbetets praktik är härvidlag att bostadsbristen utmanar 

föräldraskapet och familjesystemets inre struktur och gränser. Samtidigt innebär detta inte per automatik 

att föräldern eller familjen fungerar sämre. Snarare att systemens och individens resurser mobiliseras när 

föräldraskapet utsätts för påfrestningar som grundas i strukturella samhällsbrister.  

Vilka spår bostadslöshet sätter i familjer, hur dessa kommer till uttryck och att de orsakas av ett 

strukturellt samhällsproblem förefaller vara viktig kunskap för allt socialt arbete som syftar till att 

förbättra situationen för bostadslösa föräldrar.  

Ytterligare en slutsats relaterar till detta uppsatsämnes bakgrund, alltså den samhällskontext 

föräldrarna lever i. De uppfattningar och beskrivningar som blir synliga i denna studie ställer också frågor 

om hur välfärdsstaten tillgodoser behovet av bostad och om vilka sociala konstruktioner av familjen, 

föräldern och hemmet som dominerar. Från att ha haft en bostadspolitik med universella utgångspunkter 

har samhällets insatser i praktiken blivit mer selektivt inriktade, samtidigt som inget riktigt alternativ till 

den historiska modellen formulerats.  

Utgångspunkten tycks fortfarande vara att bostäder ska vara tillgängliga för alla även om 
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verkligheten ser annorlunda ut och samhällets insatser präglas av selektivitet och skiftande ad hoc-

lösningar där socialtjänst belastas med att hantera bostadsbrist. Den verklighet denna studies respondenter 

uppfattar kan placeras i detta sammanhang.  

4. 2 Vidare forskning 

Denna studie väcker en rad frågor om föräldraskap och familjer som upplever eller har upplevt osäkra 

boendeförhållanden. Frågorna sträcker sig från ämnen som identitet/självbild till ämnen som berör mer 

strukturella förhållanden, om till exempel hur välfärdsstaten kan agera för att tillgodose behovet av 

bostäder bland socialt utsatta grupper.  

Det väcks också frågor om hur familjesystemet förändras över tid; Hur påverkas föräldraskapet av 

bostadsbristen på lång sikt? Detta skulle kräva en longitudinell undersökningsdesign med både kvalitativa 

och kvantitativa inslag. Hur går det för de barn som lever under osäkra boendeförhållanden? Någon 

övergripande forskning i detta saknas i Sverige. En kvantitativ registerundersökning skulle kunna vara 

fruktbar alternativt kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi av longitudinell design. Av vikt i en 

kvantitativ analys är naturligtvis att ta hänsyn till andra bakgrundfaktorer för att isolera samband.  

Hur påverkas föräldra/barn-relationen på lång sikt? Hur ser relationen ut bland barn i sen tonår respektive 

i vuxen ålder? En kvalitativ intervjustudie skulle kunna kasta ljus över denna fråga. Vad händer i familjen 

och med föräldern vid inträde på bostadsmarknaden? En kvalitativ intervjustudie föreslås för att fånga hur 

exkludering, utanförskap kan kopplas till boendesituation.  

Till sist; en fråga som bottnar i lokala förhållanden i Stockholm och de förutsättningar som finns 

där: De föräldrar och familjer som upplever bostadsbrist - var tar de vägen när de ska fasas ut från de 

tidsbegränsade boende som de fått via socialtjänst? En kvantitativ registerundersökning kombinerad med 

enkätstudie föreslås. 
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Bilaga II  

Följebrev 

Brev till föräldrar som bor hos SHIS 

 

Jag heter Esbjörn Sandin och läser på Socionomprogrammet vid Ersta Sköndal Högskola. Under våren ska 

jag skriva en uppsats på kandidatnivå och behöver din hjälp. 

Jag vill gärna träffa föräldrar som bor hos SHIS och som kan prata om sin boendesituation, hur det är att 

vara förälder och om sina barn. Detta för att få en ökad förståelse för vad svårigheten att hitta permanent 

bostad kan innebära för föräldrar och barn. 

Intervjun som ska genomföras under april kommer att ske på en lämplig plats för dig. Den kommer att ta 

cirka en timme och du kommer att få frågor om ditt föräldraskap, ditt barns utveckling och ditt boende. 

Som tack för deltagandet får du två biobiljetter. 

Deltagande i studien är frivilligt och du har rätt att avbryta när du vill. Allt material som samlas in 

avidentifieras så att du som intervjuad förblir anonym. Det betyder att ingen annan än jag kommer att veta 

vad just du sagt under intervjun. 

Intervjuerna kommer att spelas in på band, men sedan raderas efter att studien är avslutad. Ingen kommer i 

efterhand kunna få veta vad du berättat under intervjun. 

För dem som vill finns möjligheten att få den färdiga uppsatsen skickad via mail. 

Esbjörn Sandin, student Ersta Sköndal Högskola 

Mob: 0739 43 22 86 E-post: esbjorn5@gmail.com 
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Bilaga III 

Intervjuguide:  

Till boende 

Bakgrundsfrågor: Ålder, kön, civilstånd (sambo, gift, ensamstående), antal barn, ålder på barn, tid i SHIS. 

Hur kommer det sig att du bor här hos SHIS? 

Vad tycker du om att bo här?  

Kan du med egna ord beskriva hur du har bott tidigare?  

Hur skulle du beskriva din egen boendesituation idag? 

Med egna ord: Hur påverkas ditt föräldraskap av er boendesituation? 

Hur tror du att din bostadssituation påverkar din förmåga att vara förälder? 

Kan du ge något exempel?  

Vad tycker du är svårast med att bo som du gör och samtidigt vara förälder?  

Vad gör du på din fritid? Har du själv något du tycker om att göra på din fritid?  

Vad gör dina/ditt barn på sin fritid? 

Hur mycket egentid, tid för dig själv, din egen rekreation har du? 

Hur viktigt är det för dig med tid för dig själv? 

Hur är dina barns/ditt barns möjlighet till att läsa läxor, leka, ha en fritidsaktivitet?  

Hur skulle du beskriva hur du och dina/ditt barn har det tillsammans? 

Hur skulle du säga att dina barn uppfattar er boendesituation? 

Hur önskar du att det ser ut i framtiden för dig och ditt barn? 
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Bilaga IV 

 

Matris I 

 

RESPONDENT Boendehistoria (1) Relationer (2) Mental process (3) Anpassning (5) 

1 Lång historia 

Lång resan 

Hotellhem 

Mardröm  

Gå igenom 

Inget val 

X 

Mitt barns skull  
Tack Gud! 

Vi 

Jättenära  

Den enda jag har  

Ville inte släppa ner 

honom 

Kunde inte lämna  

Kunde inte lämna 

honom 

Jättelivrädd  

Jätterädd 

Tänker 

Tänker inte på mig 

Tänker på mitt 

barn 

Ledsen 

Inget val 

Får huvudvärk 

Tänker på 

framtiden 

Sova 

 

 

2 En rejäl historia  

Ingen chans 

X 

Ingen chans 

Jättetacksam 

Tur 

Inget stöd! 

Slängt i ansiktet 

Maktlös  

Piska föräldrarna 

Piskad 

Mitt uppe i varann   

Lättretlig 

Tankar som spinner 

Överbeskyddande  

Nära hela tiden 

Väldigt nära 

Stress 

Ligger och trycker 

Andas ut 

Tänkande 

Tänker på 

Skyldig 

Sova 

Veta 

Skärmväggar 

Ut 

Luft 

3 Tuff, 

Inte lätt 

hotellhem 

Hela resan 

X 

Vanlig lägenhet 

Inte vanliga 

lägenheter.  

Livet stängt 

Nyflyttad 

Bor inte i Sverige 

Tänka som mig   

Bra 

Kompis 

har bara honom. 

tillsammans..  

Påverkas 

Vuxen 

Deprimerad 

Inte glad 

Vanlig 

Känner inne 

Tänker 

Glömma saker 

Försöka glömma 

Depression 

Påminner 

Ute 

Bjuda  

4 Saknade 

Hotellet  

Hemskt 

Smutsigt 

X 

Känner samhället 

bättre än dom  

Lucka i livet 

Så länge vi bor i 

Sverige 

Mörkt 

Systemet 

Inte svensk 

Energi  

Störa lite hela tiden 

Hemskt 

Rädsla 

Glömma 

Mörkt 

Tänker 

Ute 

5 Hotellhem 

Ingen stabilitet 

Tillfälligt 

Skyddsboende.  

Hårt 

Förändring  

Hemskt 

Kan inte lämna 

henne 

Måste vara med 

henne 

Väldigt knuten 

Sova 

Lida psykiskt 

Snuddar vid 

depression 

Väger tungt 

Tappar förtroende 

Ut 

Sova 
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Riktigt boende 

Ett steg. 

En etapp i livet 

X 

Räddning 

Räddningsplan 

Lägre nivå 

Ta mig uppåt 

Som svenska barn 

Ond cirkel  

Normala familjer 

Ensamhet  

Tackar gud 

Tur/En chans 
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Bilaga V; Matris II  

 

RESPONDENT Boendehistoria (1) Relationer (2)  Mental process (3) Anpassning (4) 

1 Det är faktiskt en lång 

historia […]  

[vräktes] Jag var 

jättestressad. Och det 

var jättekallt ute. Jag 

hade bara min barnvagn 

att gå runt med, och 

nästan inga kläder. Jag 

var jätteledsen. Jag grät 

nästan. Så jag mådde 

jättedåligt. Jag hade 

inget val,  

[…] sen jag fick ett 

hotellrum där jag bodde 

också i sex månader […] 

så det är faktisk en lång 

resan tills jag fick det 

här.”  

[…] Det var jättesvårt 

och hyra ett rum och bo 

på sån där hotellhem 

[…] Den värsta 

mardröm jag varit med 

om. Jättelivrädd hela 

tiden. 

[…] Jag var 

jättelivrädd. Det var 

folk som rökte 

marijuana som bodde 

där, jätteskumma 

människor som bodde 

där också. Jag var 

jätterädd alla de sex 

månader som jag bodde 

där. 

[…] Så det var svårt för 

mig och gå igenom dom 

där stunderna med min 

son. 

Ja, för mig själv, jag 

fixar det. Jag har gått 

runt med folk som är 

värre, Men för mitt 

barn skull så var det 

verkligen: Nej, tack!” 

[…]  

Även om den är liten 

men just nu det är.. Jag 

tänkte bara: Tack Gud!” 

[…]  

Det är många 

föräldrar som har det 

svårt. Det är inte lätt få 

Jättenära.. Han är den 

enda jag har i världen 
ska jag säga. Han vill 

jag inte förlora nån gång 

i livet.   

[..] 

Det var så äckligt. Mitt 

barn var fem månader 

och började krypa och 

försökte gå. Jag ville 

inte släppa ner honom 
på golvet för det var 

jätteäckligt. I rummet 

kunde han inte heller 

krypa för det var 

jättelitet. 

Det var svårt för honom.  

Jag kunde inte lämna 

honom själv […] om jag 

lagade mat jag var 

tvungen att ha honom på 

handen. För vi hade ett 

stort kök som alla delade 

på. Jag kunde inte 

lämna honom, inte ens 

en sekund.  

Asså, om jag tänker 

om det som förälder, 

det är bara att jag måste 

göra allt för att få en 

riktig lägenhet, så jag 

vet jag kan bo hur länge 

som helst bara jag och 

min son. För jag, 

eller..jag tänker inte på 

mig just nu, för jag är ju 

mamma nu. Så jag 

tänker på honom först 

och främst. Så jag kan 

säga om boende, jag 

måste ta hand om det, 

jag måste fixa det. 

Ja, ibland får jag 

huvudvärk när jag 

tänker på att kanske nu 

har jag bara fyra år kvar. 

[...] 

Hur ska jag göra för att 

han ska få sitt eget rum? 

Om jag tänker på det, 

ibland blir jag lite 

ledsen. Men jag har 

inget val. Jag får ha den 

jag har. 

[...] 

Det är mest när jag 

ligger på min säng, 

innan jag ska börja 

somna. Då börjar jag 

tänka på framtiden 

och hur det kommer bli. 
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boende. Jag tycker det 

som dom bygger – 

istället för att sälja, dom 

kan hyra ut. Vi bor inte 

gratis, vi betalar också 

hyra.  

 

 

RESPONDENT Boendehistoria (1) Relationer (2)  Mental process (3) Anpassning (4) 

2 “Ja, det är en rejäl 

historia (skratt) [..] Då 

var man ju liksom så 

här: Jag har ingen chans 

att få lägenhet.  

X 

[…]Förvånad att nån 

ens tycker det är 

intressant. 

[…] Så att jag är 

jättetacksam, för jag 

har det här kontraktet, 

liksom. För när man ser 

många i Stockholm, det 

är inte många som har 

samma tur. Så att jag är 

jättetacksam. Över att 

jag verkligen har ett 

ställe att bo på med 

mina barn.  

[…] 

Inget stöd! Inget stöd 

har du. Du får ju 

liksom bara det slängt 

i ansiktet, att det är 

vuxnas ansvar liksom å 

hitt själv. Men, men i en 

sån här situation så står 

du verkligen maktlös...  

[…]  

Det blir ju så att man, 

det känns som man 

gärna vill piska 

föräldrarna, att du 

skulle ha fixat det. Men 

man tänker inte att med 

den föräldern finns det 

faktiskt barn som 

indirekt blir piskade 

också.  

 

 

“Alla är mitt uppe i 

varann oavsett, det är 

mer det, de kan ju inte 

stänga om sig utan alla 

är ändå, alla hör varann 

och ser varann hela tiden. 

[...] 

Ah, men det är väl just 

när dom ska sova, att 

man inte kan stänga en 

dörr  och det är tyst, och 

dom kan få lugn och ro, 

utan dom hör ju allt vi 

gör, dom hör mig när 

jag pratar och då kan 

dom bli lite sådär. “ 

[…] Ja, men det tror jag. 

För jag vet, är jag riktigt 

stressad då blir mina barn 

stressade, då blir dom 

väldigt stimmiga och vill 

vara uppe i en hela 

tiden liksom. Så att, ah, 

det känner dom definitivt 

av, å tar del av stressen. 

[…] Jag tror att jag blev 

nog väldigt 

överbeskyddande av 

mina barn liksom, att jag 

försöker liksom.. skydda 

dom från det som pågår. 

[…] jag måste liksom ha 

dom nära hela tiden så.  

[…] Jag är ju nära mina 

barn. Dom kommer ju 

först. Så är det ju, Ah. 

Jag vet inte hur jag ska 

urtveckla det mer. Men 

jag är väldigt nära dom. 

Så att det var verkligen 

en stress att.. Okej, ska 

jag bo här med de här 

två barna i en liten 

hörna av rummet liksom 

[…] Då började han 

skrika på nätterna och 

min dotter skulle ändå 

upp och gå på 

förskolan. Det var en 

ritkig.. riktig stress  

[..] 

Det är en stress. Och 

veta liksom att .. jaha.. 

nu har jag fyra år kvar 

att bo här.. Och det är 

fortfarande svårt att, 

och kommer säkert vara 

ÄNNU svårare inom 

några år..Och hitta 

lägenhet. Ehmm.. Det, 

det är något som ligger 

å trycker, att man 

måste ändå även fast 

man bor här och kan 

andas ut lite. Så vet 

man liksom nånstans 

att, att man måste ligga 

i och hitta nånting.  

[...] 

(Skratt). Asså, det är 

nog 70 procent av mitt 

dagliga tänkande tror 

jag. Ah.. minst.  

[...] 

Absolut det gör det ju. 

Speciellt när jag tänker 

på mina barn. Att vart 

dom bor. Det tar ju hårt 

på en alltså.  

Man känner sig lite 

skyldig liksom. Som 

förälder. Att man inte 

har, att man inte har gett 

dom nåt bättre ställe att 

bo på. Så kan man 

känna.  

[…] det kan dra ner en 

liksom […] mycket när 

min son har svårt att 

Jag har fixat 

skärmväggar, och allt 

sånt. 

[...] 

Ja, jag tror att vi båda 

nog inte är så kräsen 

själv, eller så har man 

blivit mindre kräsen. 

Men vi, jag vet inte. Man 

anpassar sig ganska så 

snabbt. Att man alltid ser 

den andra. Men vi, vi 

ger den andra tid att få 

vara själv. Så att så får 

man göra för att få det att 

fungera.  

[...] 

Jag har blivit mycket mer 

så här , att vi ska gå ut, 

lufta oss, göra roliga 

saker, för att man ska 

vara tillsammans sen alla 

i en liten lägenhet. 
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sova tror jag. Det är det. 

Framför allt. Jag 

försöker att inte tänka 
så mycket på det.  

[…] Man blir ju 

lättretlig. Jag blir ju det 

framför allt när jag är 

stressad. Det går fort 

innan jag tänder till 

liksom. Så att, ah.. det... 

för att man har så 

mycket tankar som 

spinner. 
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RESPONDENT Boendehistoria (1) Relationer (2)  Mental process (3) Anpassning (4) 

3 Flyttade från Tensta, 

Kungens kurva, 

Västberga till hit.. eh 

(skratt).. Fjärde gången 

jag flyttade.  

[...] 

Det är tuff, jag känner 

det är tuff. Ja, att flytta, 

flytta hela tiden. Det är 

inte lätt. Och runt. Och, 

och..le..eh bo 

hotellhem..Ah, det är 

tuff. Jag längtar.. Och 

vill egentligen lägenhet. 

Men det är svårt. Men 

jag söker och kämpar. 

[…] 

Åh, vad fick.. Hela 

resan..  

[…] vi haft hela resan.  

X 

[…] min son hela tiden 

frågar mig när mamma 

vi ska få vanliga 

lägenhet till exempel.. 

“ […]  

Då han tänkte att 

“mamma när ska vi ha 

vår vanliga lägenhet.. 

Du vet hotell man är 

absolut inte nöjd! Det är 

inte vanliga lägenhet. 

Det är öppet 

tillsammans i köket och 

sova barnen  

tillsammans [...] 

förut bodde gamlingar 

här.. Det kallas sjukhem. 

Det är inte vanliga 

lägenheter.  

[…] Ibland mina vänner 

jag bjuder inte hos 

mig. Jag säger kan vi 

träffa ute. 

[…] Man känner.. 

barnen samtidigt inte 

glad. Ah, när du 

kommer från jobbet, du 

vet att du ska till 

lägenhet. […] när du går 

[hemi] från du tänker 

Han hela tiden frågar 

lägenhet.. Han började 

som mig tänka.  

[...] 

Vi har bra relation 

varandra. Vi är mamma 

och plus kompis också. 

Du vet att.. Jaa, min son 

älskar mig och  älskar 

honom. jag har bara 

honom. Och vi 

tillsammans.. jag vet 

redan hans ansikte 

förändras. Direkt jag 

säger, ah, vad händer 

med dig? Du är inte 

glad.. Ibland han säger 

mamma du behöver inte 

fråga. Men säg till mig, 

du behöver inte vara tyst 

[…]  Varje tio minuter 

han ringer mig, och vi 

tittar video 

tillsammans. 

[...] 

Jaa.. Det som är bra. Att 

ibland, när någon ringer 

mig till exempel han 

hör direkt vad jag 

pratar om. Han 

påverkas lite och 

frågar vad är det här 

och det här.. Jag byter 

och säger, nej det 

behövs inte tänka. Jag 

tänker för honom, nej, 

det kommer, vi ska få 

lägenhet snart. Jag vill 

inte han ska tänka, jag 

vuxen kan hålla 

problem.  

Då, nu känner jag mig.. 

Förut..i början.. jag 

känner inte så mycket.. 

Men när jag bott flera år 

då känner jag lite, vad 

man 

säger..deprimenerad 

kanske..  

[…] Man, man.. Inne 

man känner. Förut glad 

och vanlig människa. 

Men man känner ändå 

inne..  

Jaaa.. Jag är inte som 

förut.. att, jag, jag .. 

Ibland jag känner mig jag 

glömma saker.  

[…] förändrade mig. än 

förut. Tänker mycket, 

jag vet inte. Lägenhet.. 

Allt framtid jag tänker.  

Upptagen, du vet man 

glömmer lite […] Förut 

när jag var ledig och 

sitter hemma. Det 

kommer, du vet, 

påminner allting. Men 

när du tänker annan sak 

du glömmer lite grann. 

[…] Jag måste tänka mig 

själv också. Att jag inte 

vill bli deprimerad på 

grund av lägenhet. Man 

kan inte köpa en 

människa från affären, 

men jag tänker man kan 

få bostad. Det går inte att 

tänka och tänka. 

[…] Ibland tänker jag 

lite, inte riktigt 

depression. Inte som om 

jag ska till sjukhus och 

få terapi.. Men tänker 

mycket. Nio år. Tänker 

mest på min son. Han 

behöver eget rum. 

Hotelhem, det går inte, 

man är inte lycklig. Livet 

går inte om man bor i 

hotellhem. Man känner 

sig inte glad.   

Och i XX (plats) vi hade 

tre rum också. Även vi 

hade tre rum han sover 

med mig och den andra 

rummet lediga (skratt). 

[...] 

Ibland mina vänner jag 

bjuder inte hos mig. Jag 

säger kan vi träffa ute. 

Dom som var med mig 

och känner jättemycket - 

då kommer. Men dom 

som inte känner, då 

bjuder ute istället.  

[...] 

Det finns barnen som 

bor här som hjälper 

varandra. På plan 5. 

Dom bor tillsammans, 

samma skolan dom 

hjälper varandra.  

[...] 

Vi är grannar. Umgås, 

trivs varandra. Men alla 

känner sina egna 

problem. Vi trivs med 

grannar här.  
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ah hotellhem.  

[…] Men nu livet - det 

ser ut som det är stängt. 

Det är stängt. Som 

dörren.  
[…] Ibland jag säger: 

jag tror när jag flyttar i 

första hands kontrakt 

då tror jag att jag är 
nyflyttad i Sverige. 

Förstår du?  Jag bor 

fortfarande i X. Att 

man inte har lägenhet: 

jag känner inte att jag 

bor i Europa. När jag 

har första hands 

kontrakt jag ska låtsas 

som att jag kommit nu i 

Sverige. Jag tänker 

ibland att jag inte bor i 

Sverige 
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RESPONDENT Boendehistoria (1) Relationer (2)  Mental process (3) Anpassning (4) 

4 […] Vi saknade bostad 

helt enkelt. Vi bodde 13 

år en lägenhet i Rinkeby.  

[…] Sen dom bjuda mig 

gå norra Sverige. Men 

jag har barnbarn här 

också. Och jag fick.. 

Dom har blivit 

övertygad att jag måste 

stanna här. 

[…] Ja, ja. Innan dess 

jag fick 40 dagar att bo 

på hotellet.  

[…] Ja, det var hemskt 

[…] Dom känner inte 

samhället, reglerna i 

bostäderna. Det är stora 

problem, man slarvar.  

[…]  

Ja, det var inte bra. Det 

var smutsig över allt.  

X 

Du vet, jag bor här i 30 

år. Jag känner 

samhället bättre än dom 

som kommer nyligen.  

[…] 

Du vet, de finns en 

lucka i hans liv. Men vi 

försöker att stänga den 

här luckan.. Så länge vi 

bor i Sverige det är så.  

[…] 

Jag vet inte.. 

[Framtiden] är mörk. 

Helt enkelt.  

[…] 

det finns hur mycket 

som helst lägenheter, 

förresten. Men finns 

också fel i systemet. 

[…] 

Jag kommer från X, jag 

är inte svensk 100 

procent.  

[…] 

Jag är lite calm.. eller 

vad heter cool, lugna ner 

mig. Han född i Sverige, 

Ja, vi skojar, han har 

energi, han vill komma 

och slå..  

[...] 

Ja, men han vill störa 

lite hela tiden.” 

[...] 

“Om du ändrar hela 

tiden grannar och 

område. Okej. Barnen 

vill.. han har energi, 

han har träffat några 

kompisar. Sen efter 1 år 

- lämna dom. Det är inte 

bra för barnen, det är 

hemskt. Han har hela 

tiden rädslan. Ja, 

rädslan att om han.. har 

en kompis, han vet inte 

när han ska lämna 

honom. Det är det 

problemet […] han är 

barn fortfarande han har 

inte den här. .Han vill 

träffa sina kompisar 

ansikte mot ansikte,.  

Jag vet inte.. Det är 

mörkt. Helt enkelt.  

[...] 

(Paus). Jag vill glömma 

den helt enkelt. 

Glömma? 

Helt enkelt. 

Vi tänker hela tiden. Vi 

sitter hela tiden och 

pratar om barnet.  

Vi tar honom varje helg 

ute.. Okej. Skoldagarna 

måste vi passa, men vi 

tar honom ute. Till och 

med om det är minus 20 

grader. Vädret spelar 

ingen roll. Finns många 

familjer, spela roll till 

dom. Så länge vi bor i 

Sverige det är så.  
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han är svensk och 

kanske finns bra regler 

för honom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONDENT Boendehistoria (1) Relationer (2)  Mental process (3) Anpassning (4) 

5 Jag bodde i hotell i tre 

eller fyra månader. Min 

flicka […] behövde en 

stabil plats, inte på 

hotellet. Och jag fick 

hjälp av min 

handläggare. Det var 

inte lätt. Jag var tvungen 

att hitta ett tillfälligt 

skyddsboende.  

[…] 

Det var hårt. Självklart 

var det det, både 

beslutet och 

förändringen att 

plötsligt bo i ett rum på 

36 kvadratmeter.  

Hotellet var hemskt. Jag 

vet inte.. […] Det var 

inte möjligt att ta hand 

om ett barn under 

sådana omständigheter. 

Vi var absolut tvungna 

att hitta ett tillfälligt 

boende (abri) som 

någorlunda liknade ett 

riktigt boende, ett 

riktigt hus.  

[…]  

Idag tror jag att jag har 

tagit ett steg. 

Ett steg mot framtiden. 

Jag skulle säga ett steg i 

positiv riktning.  

[…]  

Jag kan ta mig an en 

etapp i livet  

X 

Det vi har idag är en 

räddningsplan. Vi kan 

egentligen inte falla 

längre ner. Jag tror inte 

det finns en lägre nivå, 

och jag måste hämta 

mig. ta mig uppåt. Jag 

hoppas att vi kan få en 

trygg, säker miljö och 

Jag kan inte lämna 

henne ensam […] Jag 

lyckas inte ens gå för att 

handla med henne, jag 

måste vara med henne 
hela tiden.  

[...] 

Relationen är som den 

mellan en mamma och… 

hennes.. enda barn.  

[...] 

min flicka hon har sen 

sin födsel..sovit med 

mig, i min säng, i mina 

armar. Hon har aldrig.. 

hon är väldigt knuten 

till mig. Jag vet att X är 

omtumlande för henne. 

Väldigt omtumlande. 

Men.. det är 

omständigheterna.. 

Det skapade mycket 

problem för mig, att 

dessutom ha ett barn som 

inte var i balans och som 

inte tillät mig att sova. 

Det gjorde att jag led 

mycket psykiskt.  

[...] 

[Tidsbegränsningen] Det 

skapar stress.. (skratt). 

Det är en stress som 

lever med dig ständigt 

[…] Det är bara löst 

tillfälligt, under en 

period. 

[…] redan nu så sover 

man dåligt,  

[…]  

(skratt) Jag tror jag 

vaknar och somnar med 

[mina bostadsproblem].. 

Om jag inte vaknar av 

att tänka på det, är det 

säkert att jag somnar 

med det.  

[...] 

Man snuddar vid 

depression, det är nära..  

[…]  

Och ibland är det 

deprimerande. ibland så 

väger problemen tungt. 

Det väger tungt.. Man 

tappar förtroendet. 

 

Jag försöker få henne att 

gå ut så fort jag kan, och 

göra lägenheten till en 

plats för sova,p inte till 

en plats där man 

tillbringar dagen.  



63 

 

att hon kan få leka, växa 

upp som svenska barn. 

En plats där hon kan 

sova, där hon kan leka 

på ett bra sätt. 

[…] 

Det är en ond cirkel,.. 

det vill säga, jag har 

behov att vara stabil för 

att kunna  […] utvecklas 

och kunna hitta ett 

arbete. Men man säger 

till dig att nej, du måste 

hitta ett arbete för att vi 

ska ge dig en okej 

korrekt lägenhet. Om 

inte kan du inte få den.. 

Det är verkligen en ond 

cirkel. 

[…] 

Jag har intrycket av att 

alla är här för att dom 

har ett problem […] Det 

är liksom inte familjer.. 

som är.. normala 

[…] 

känner absolut ingen 

och har svårt att 

kommunicera. Så ja, 

ensamhet är ordet 

nummer ett för att 

beskriva mig idag.   

[…]  

Alltså, jag tackar gud 

att de problemen jag 

fick […] ägde rum här 

[…]  

Jag räknar mig som en 

som haft tur. Jag vet att 

jag haft tur, det är inte 

paradiset, men en 

chans.  

 


