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Förord

Uppsatsen tillägnas Anita Forsberg och Lena Karlsson.

Jag vill härmed tacka samtliga intervjupersoner som har deltagit i min studie. Utan Er hade jag inte  
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studie. Ni vet vilka Ni är. 
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även tacka min handledare Magnus Jegermalm, samt Madis Kajandi för hans vänlighet att skicka 

mig ett exemplar av sin avhandling.

Ytterligare en person som förtjänar ett omnämnande är Fredrik Sköld. Tack.

Elina Eriksson 

Stockholm den 20 april 2010
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Sammanfattning 

Studiens syfte har varit att få ökad förståelse samt att beskriva och analysera tolkningar av 

livskvalitet utifrån klienternas perspektiv. En stor del av den tidigare forskning som finns om 

livskvalitet är fokuserad på funktionshinder, äldre eller mer allmängiltigt. Efter vad jag  kunnat se,  

har ingen forskning studerat hemlösas egen upplevelse av deras livskvalitet. 

Studien har utgått ifrån en iakttagelse som jag kom att förnimma under min praktikperiod på 

Enheten för hemlösa. Jag kom att ställa mig frågan om socialarbetare och klienter har liknande 

utgångspunkt gällande klienters syn på livskvalitet.

För att ta reda på om det fanns en diskrepans mellan klienter och socialsekreterare valde jag att  

intervjua tre aktuella klienter samt tre socialsekreterare på Enheten för hemlösa om begreppet  

livskvalitet, utifrån Kajandis (2006) teori om livskvalitet. Socialsekreterargruppen kom att verka 

som ett understöd och schattering i studien, för att få en mer nyanserad bild av klienternas syn på 

livskvalitet. Trots att både klienter och socialarbetares uppfattning om begreppet livskvalitet  

kommer att redovisas så ligger tyngdpunkten i studien på klienternas upplevelse.

Jag gick tillväga på följande sätt för att färdigställa studien. Jag använde mig av en kvalitativ  

forskningsmetod med en hermeneutisk ansats genom halvstrukturerade frågor. Vidare analyserade 

jag materialet genom meningskoncentrering. Jag delade upp resultatet genom fem teman med 

anknytning till Kajandis livskvalitetsinstrument (Kajandi, 2006). 

Samtliga informanter utgick ifrån yttre villkor alltså arbete, ekonomi och boende. De 

mellanmänskliga kontakterna såsom nätverk samt de inre psykologiska tillstånden kopplat till 

aktivitet, självbild, frihet, trygghet och engagemang. Dessa ansågs vara de viktigaste 

förutsättningarna för god livskvalitet. Summan blev att samtliga informanter använde sig av samma 

bas för att definiera vad god livskvalitet innebar.

Den slutliga analysen visade på att klientgruppen och socialarbetargruppens syn på klienters 

livskvalitet var likartade, och jag uppfattade egentligen inte en diskrepans mellan socialarbetare och  

klienters uppfattning om livskvalitet. Snarare vilade diskrepansen på en strukturell och politisk nivå.  
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Inledning
Etagevåning på Strandvägen, ny bil, god hälsostatus, sunda matvanor, ett glas vin till middagen, en 

måltid, tak över huvudet... Hur definieras egentligen begreppet livskvalitet av personer som 

befinner sig i hemlöshet eller osäkra boendesituationer? 

Livskvalitetsbegreppet är mångdimensionellt (Nordenfelt, 1991) och kan vara svårdefinierat,  

främst inom socialt arbete. Somliga upplever att en försvagad hälsa inte behöver vara likställt med 

dålig livskvalitet, trots funktionsnedsättning i tillvaron (a.a). Andra upplever det rakt motsatta. 

Forskning visar att det krävs mer att rehabilitera en person som lever i hemlöshet än enbart 

understödja genom basala behov (Kajandi, 2006; Bowpitt & Harding, 2009). Det krävs mer än ett 

boende för att en människa ska uppleva livskvalitet (Bowpitt & Harding, 2009). 

Från och till händer det att hemlösa vägrar att ställa upp på att genomgå bostadsrehabilitering på 

grund av socialtjänstens krav och regler. Allmänt skulle endast fåtalet framhålla att personer i  

hemlöshet gör ett enkelt val genom att tacka nej till stöd och insatser (Swärd, 2008). Trots detta 

förekommer det att hemlösa personer aktivt tackar nej till socialtjänstens hjälpinsatser, såsom 

boende eller annan insats.

Exempelvis är avsaknaden eller de restriktioner kring lägenheter och härbergen för par en orsak 

vilket genererar att klienter tackar nej till socialtjänstens erbjudande om boende. Paret sover då  

hellre utomhus eller i trapphus, då socialtjänsten inte tillåter dem att sova tillsammans på härbärge.  

Det finns naturligtvis reella anledningar från socialtjänstens sida till att inte alltid bevilja hemlösa  

par att sammanbo. Men, detta visar ändå på att de personer som tackar nej till separat boende för att  

istället få vara tillsammans, väljer livskvalitet i form av gemenskap snarare än trygghet i form av 

boende. 

För vissa kan det alltså innebära sämre livskvalitet att tacka ja till socialtjänstens erbjudande om 

bostad, då ens självständighet och frihet reduceras och kraven på medverkan höjs. Man kan 

övergripande ställa sig frågan om det finns en allmängiltig värdering om vad som är god livskvalitet  

och om de som lever eller har levt i hemlöshet uppfattar livskvalitet på ett annorlunda sätt än den 

övriga befolkningen. Vad är viktigt i livet för de personer som lever i osäkra boendesituationer och 

vad innebär livskvalitet utifrån ett klientperspektiv? Hur ser socialarbetare på sina klienters  

upplevelse av livskvalitet och vem ställer egentligen frågan till klienterna om vad han eller hon 

anser att livskvalitet ska innehålla? 

Dessa tankar och frågor kom att väcka mitt intresse för att i sin tur rikta uppmärksamhet mot 

Enheten för hemlösas klienter som befinner sig i osäkra boendesituationer, just för att ta reda på 

deras uppfattningar och värderingar.
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Problemformulering

Socialtjänsten har till uppgift att ”på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, samt aktiva deltagande i samhällslivet” 

(SOL 2001:453). Detta för att personer i utsatta situationer i förlängningen ska få en så god 

livskvalitet som möjligt. 

Genom min praktik på Enheten för hemlösa, Efh, så fick jag följa socialarbetares arbete i att  

motverka hemlöshet genom att skapa värdiga, varaktiga boenden åt sina klienter. Jag kom emellanåt  

att urskilja en diskrepans mellan de insatser klienterna erbjöds och klienternas egna uppfattningar 

av vad god livskvalitet verkligen innebar för klienterna. Frågor kring om klienter och socialarbetare 

såg på livskvalitet på liknande sätt kom att framträda. Vidare utkristalliserade tankar och frågor  

kring hur klienterna själva definierar livskvalitet och om detta allmänt överensstämmer med 

socialarbetarens syn på livskvalitet för sina klienter. 

Knäckfrågan fokuserades framförallt beträffande hurvida klienterna upplever livskvalitet i sin 

vardag och hur socialsekreterarna uppfattar klienternas behov av livskvalitet. Då det är 

socialsekreterarna som beviljar eller avvisar de individuella insatserna blir i sin tur direkt avhängigt  

klienternas livskvalitet. Om klienterna upplever en diskrepans mellan  hjälparens och klientens egna 

behov,  kan detta skapa förtroendeproblem (Kajandi, 2006) och i förlängningen försvåra klienternas 

boenderehabilitering. 

Syfte

Syftet med studien har varit att få ökad förståelse, beskriva samt analysera tolkningar av livskvalitet  

företrädesvis utifrån klienternas perspektiv. Detta med hjälp av två grupper, dels utifrån gruppen av 

klienter i osäkra boendesituationer och dels utifrån gruppen av socialarbetare på Efh.  

Syftet ringas in med hjälp av följande frågeställningar:

1. Hur upplever klienterna livskvalitet i sina liv?

2. Hur tänker socialarbetarna kring sina klienters upplevelse av livskvalitet?

Avgränsningar

Jag har valt att studera livskvalitet kopplat till personer som är eller har varit hemlösa. Jag ville  

motta klienternas uppfattningar om ekonomi, boende, känslor, engagemang och arbetssituation 

anknutet till livskvalitet. För att få stöd och en mer nyanserad bild av klienternas upplevelse av 

livskvalitet visavi de insatser som socialtjänsten bereder så valde jag även att intervjua 

socialsekreterare om deras upplevelse av hur de ser på sina klienters behov kopplat till livskvalitet.

7



Disposition 

Dispositionen av uppsatsen är lineär, den följer med andra ord det traditionella upplägget för en 

forskningsstudie (Backman, 2008). En lineär disposition innebär att upplägget av studien kommer 

bestå av inledning, syfte och frågeställning, metod, resultat, analys samt en diskussionsdel. Jag 

kommer dessutom att ha med ett avsnitt där jag presenterar mina teoretiska utgångspunkter samt ett  

kapitel angående tidigare forskning. Avslutningsvis kommer jag att presentera slutsatsen samt ha ett  

avsnitt där jag beskriver mina egna reflektioner av studien. 

I nästkommande avsnitt kommer metoddelen som visar hur jag har gått tillväga med studien.

Efter det så redogör jag för tidigare forskning och den litteratur som anknyter till forskningen. 

Vidare så introducerar jag den teoretiska utgångspunkten för min studie. Jag har använt mig av både 

Siri Naess (refererad i Nordenfelt, 1991) och Madis Kajandis (2006) teori om livskvalitet, vilka 

båda har beröringspunkter som kan kopplas till de teman om livskvalitet som jag har valt att  

anknyta till . 

Detta följs av resultatredovisning som redovisas i löpande text, där jag presenterar den 

kvalitativa delen som beskrivs genom de fem teman som intervjuerna är baserade på. Denna typ av 

tematisering har jag gjort för att illustrera resultatet med större lätthet (Kvale, 1997). Redovisningen 

åtföljs av analys och tolkning samt diskussion och slutsatser. Avslutningsvis kommer jag att 

redogöra för mina egna reflektioner som uppkommit under studiens gång.

8



Metoder och material

Förförståelse

Min förförståelse gällande hemlöshet har präglats av tidigare arbete och praktik inom 

hemlöshetssektorn. Jag ser denna förförståelse som något av godo, samtidigt som det kan komma 

att begränsa mig i bilden av verkligheten som jag förhåller mig till. Jag har erfarenhet av framförallt  

kvinnliga klienter, med hemlöshet och drogmissbruk. Detta kommer naturligtvis att göra avtryck,  

fastän jag har ansträngt mig att skapa neutralitet i studien. 

Forskningsansats och metodval

Min avsikt har varit att ta del av informanternas subjektiva upplevelser (Backman, 1998). För att  

göra det valde jag att använda mig av en hermeneutisk ansats för att tolka det insamlade 

intervjumaterialet (Thurén, 2004). Ansatsen utgår ifrån att det finns en förståelse för informanternas 

subjektiva upplevelser och att genom tolkning försöka förstå informanternas erfarenheter. Genom 

användning av kvalitativ metod för intervjuerna så har informanterna fått större utrymme för sina 

subjektiva reflektioner. Genom kvalitativ forskningsansats fick informanterna chans att vara mer 

öppna i sina framföranden och interpretationer. Neuman (2006) beskriver att den kvalitativa 

forskningen karaktäriseras av att forskaren försöker tolka och förmedla informanternas individuella 

upplevelser utifrån deras förståelse (a.a.). Min strävan har varit att få djupare kunskap om fåtalet 

enskilda individers upplevelser, vilket gjorde den kvalitativa metoden bäst lämpad för studien. 

Intervjuernas tillvägagångssätt betecknas som halvstrukturerade, vilket innebär att intervjuerna 

baserades på teman och relevanta frågor, samtidigt som det fanns en öppenhet att genomföra 

förändringar gällande frågornas form och ordningsföljd (Kvale, 1997). 

Studiens fenomenologiska ansats bygger på öppenhet inför intervjupersonens upplevelser och 

exakta beskrivningar (a.a.). Jag har försökt att sätta min förkunskap åt sidan men jag är också 

medveten om svårigheterna med detta. Resultatet kommer inte att stå för någon allmängiltig eller  

absolut sanning, då informanternas åsikter och svar är deras subjektiva sanningar och kan inte 

generaliseras till den övriga populationen (Thurén, 2004). 

Jag använde mig av Kajandis livskvalitetsteori (Kajandi, 2006) för att enklare förstå och 

analysera informanternas redogörelser. Jag är medveten om svårigheterna med att applicera 

Kajandis teori till min studie, då teorin inte utgår från en hemlöshetsaspekt. Trots detta fann jag 

Kajandis teori gynnsam som komplement till min studie och vissa översättningar kunde göras. 

Det slutgiltiga empiriska resultatet återkopplades sedan till livskvalitetsteorin för att få djupare  

förståelse om informanternas egna upplevelser av vad livskvalitet betyder för klienterna.
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Materialinsamling

Jag använde mig av Ersta Sköndal högskolas artikel och litteraturdatabaser såsom Libris, Diva, 

Eric, Socialstyrelsens databas samt Stockholms Stadsbibliotek för att finna adekvat litteratur. 

Det finns en hel del forskning om hemlösas situation, men inget med omedelbart perspektiv på 

hemlöshet förenat med livskvalitet. Av allt att döma finns det inga studier gjorda gällande hemlösa  

förenat med deras syn på livskvalitet. Jag har således fått ansätta skilda teorier och forskning för att  

få överensstämmelse med studien. Jag valde att sortera ut ett antal rapporter om hemlöshet och 

livskvalitet som kom att bli aktuella. Jag använde mig av sökorden: livskvalitet, välbefinnande,  

brukarinflytande, quality of life, life quality, wellness, wellbeing samt hemlöshet, homlessness, i  

olika kombinationer i artikelsökningarna. Jag började efter en tid att känna igen referenser och 

återkommande erkända namn i sökandet efter material om hemlöshet. Jag valde att ta del av de  

återkommande referenserna och använda mig av dessa. Att använda erkända personers vedertagna 

forskning kom att skapa högre grad av tillförlitlighet i arbetet, men naturligtvis fanns ändå skäl till  

källkritisk granskning.

Metodologiska överväganden och komplikationer

Efh var min tidigare praktikplats, vilket kan uppfattas som att studien anses jävig. Jag har också 

funderat kring hur informanternas svar kom att utformas utifrån vetskapen om min tidigare 

praktikantroll. Klienterna kan även anses vara i beroendeställning till de anställda på verksamheten.  

Därmed blev mitt antagande att informanterna eventuellt kunde komma att filtrerade sina svar på ett  

för studien icke önskvärt sätt.

Som tidigare nämnts har jag inte lyckats finna litteratur direkt anknutet till hemlösas syn på 

livskvalitet. Svårigheter att finna tidigare forskning gällande min studie har därför komplicerat  

datainsamlingen. En direktapplicering av Kajandis (2006) livskvalitetsteori har inte varit möjlig, då  

teorin inte är specifikt kopplad till hemlöshet. Ännu ett problem uppstod när jag efter upprepade 

försök omöjligt kunde finna originalkällan av Naess livskvalitetsteori (refererad i Nordenfelt, 1991),  

vilket gjorde att jag fick använda mig av sekundärkällor från andra författare.

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet

Reliabilitet kan sammanfattas som att resultatet i en studie ska kunna överensstämma med resultatet  

i en annan, liknande studie, där tillvägagångssättet och syftet har varit konform (Neuman, 2006) och 

mätningarna korrekt gjorda (Thurén, 2004). För att säkerställa studiens reliabilitet spelades 

intervjuerna in som ljudfiler. Genom att skriftligen dokumentera informanternas svar har jag stärkt  

reliabiliteten (Kvale, 1997). Thurén beskriver att i studier där människor observeras och undersöks 
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går det inte att säkerställa reliabiliteten, då yttre och inre påverkan inte går att utesluta inverkan på  

kontrollresultatet vid ytterligare intervjutillfälle (a.a.). De utförda intervjuerna är endast giltigt  

tillförlitliga vid varje enskilt intervjutillfälle. Jag gör alltså inte anspråk på att intervjuerna står för  

faktisk reliabilitet, men min uppfattning är att jag genom vald intervjumetod till stora delar har  

säkerställt studiens reliabilitet.

Validitet syftar till att jag verkligen undersöker det som jag haft för avsikt att undersöka (a.a.).  

Jag har genom studien återkommit till syfte och frågeställningar för att säkerställa syftets 

uppfyllelse. Genom att sända informanterna studien så försäkrade jag mig om att tolkningarna 

överensstämde med deras avsikter. Ovan nämnda metod samt studiens utformning överensstämmer 

med avsett syfte och därmed når studien hög validitet. Studien kan inte anses generaliserbar. 

Backman (1998) beskriver att generaliserbarhet syftar till att säkra att primärstudien kan appliceras  

på ett större antal deltagare i andra sammanhang.

Population och urval

Mitt val att genomföra studien på socialtjänstförvaltningen, Efh, kommer sig av att verksamheten är  

den enda i Sverige som uteslutande arbetar med hemlösa personer. Genom att intervjua 

socialarbetare på verksamheten så kom det naturligt att också intervjua deras klienter. Enligt  

metoden strategiskt urval (Neuman, 2006) vände jag mig till olika personer som verkade intressanta 

för studiens syfte. Jag vände mig till Efh då jag var medveten om att personalen äger kunskap om 

ämnet som min studie avser. Genom att jag gick tillväga på detta sätt blev jag också hänvisad till  

personer som jag kunde intervjua. Jag genomförde sex intervjuer för att uppfylla studiens syfte. Vid 

granskning och bearbetning av samtliga delar av intervjumaterialet upplevde jag det som gott och 

väl heltäckande med sex informanter. Jag hade således nått mättnadsläge i materialinsamlingen 

(a.a.). 

 Jag valde att använda mig av två informantgrupper. Dels en socialarbetargrupp, dels en 

klientgrupp. Jag använde mig av ett strategiskt urval i urvalsförfarandet, för att kunna inhämta 

empirin (a.a.). Det ändamålsenliga urvalet bestod i att valda informanter kom att uppfylla studiens  

syfte (a.a.). Den ena urvalsgruppen gällande klienter, skulle ha möjlighet att svara på frågor kring 

personliga erfarenheter av att ha levt under osäkra boendesituationer. Socialarbetargruppen skulle ur 

en professionell kännedom allmänt kunna tala om klienters behov. Valda informanter var därtill  

relevanta utifrån forskningsområdet (a.a.).

Jag valde att skicka ut e-postmeddelanden till flertalet socialsekreterare på Efh. Tre 

socialarbetare tackade genast jag till att bli intervjuade, vilka kom att utgöra socialarbetargruppen.  

Kontakten med klienter på Efh knöts genom sektionschef Birgitta Hedlund-Kenttä. Hon förde mina 
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förfrågningar om intervjudeltagande vidare till klienter som var villiga att intervjuas. Kravet var att  

de skulle vara aktuella på Efh och ha erfarenhet av hemlöshet. Majoriteten av klienterna på Efh har  

någon form av boende, så jag utgick ifrån att det inte skulle bli aktuellt att intervjua någon i  

kategorin uteliggare eller härbärgesboende. Antagandet var att hemlösa personer, ofta har en 

komplicerad vardag och att bli intervjuad kanske inte skulle anses som högsta prioritet. Urvalet 

skulle komma att gälla personer boendes på HVB-hem eller träningslägenhet, snarare än personer i 

reell hemlöshet. Jag är medveten om att klienturvalet är helt beroende på vilka som Efh ansåg skulle  

passa som informanter. Alltså är jag även i detta urval ovetande om urvalet av informanter är  

representativt eller ej (a.a.).

Avgränsningar

Jag valde medvetet bort personer med psykisk funktionsnedsättning, exkluderat ADHD, till min 

studie. Rent etiskt kunde det komma att generera svårigheter att låta personer med 

funktionsnedsättning svara på känsliga frågor kring deras liv och upplevelser. Frågorna kunde 

komma att tolkas fel och då jag inte hade möjlighet till uppföljning om informanternas eventuella  

psykiska efterverkningar valde jag att göra denna avgränsning. Ytterligare en aspekt gällande 

personer med funktionsnedsättning kom att aktualiseras. Det kan i förekommande fall uppbringa 

svårigheter med att tillgodogöra personer med funktionsnedsättning frågor kring det abstrakta 

begreppet livskvalitet, vilket kunde komma att minska tillförlitligheten samt försvåra analysen  

genom att inte få svar på ställda frågor (Kajandi, 2006).

Etiska överväganden 

Etiska övervägandena har betraktats innan studiens genomförande, genom att jag har förhållit mig 

till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer gällande allmänna krav på forskning (2002). 

Informationskravet uppfylldes genom att informanterna gavs muntlig information angående 

studiens syfte, innehåll och genomförande. Jag förklarade vad deltagandet innebar, att det var 

frivilligt samt deras rätt att avbryta deltagandet närhelst de önskade.

Samtyckeskravet reglerar att deltagarna i undersökningen har rätten att bestämma över sitt  

deltagande. Jag inhämtade således intervjupersonernas skriftliga samtycke vid intervjutillfället.  

Konfidentialitetskravet beskriver att deltagarna i undersökningen ska ha bevarad konfidentialitet  

och personuppgifter ska skyddas mot obehöriga. Jag tillförsäkrade att identifierbara data skulle 

avidentifieras för att minimera risken för identifikation av utomstående. Jag valde att avidentifiera  

samtliga deltagare med argumentet att jag ville undvika att utsätta dem för prekära situationer och  

för att trygga deras uttalanden. Jag erbjöd deltagarna att ta del av studien, genom att sända dem en 
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kopia av den färdiga uppsatsen. Vidare kom nyttjandekravet att aktualiseras, då det insamlade 

materialet om enskilda individer endast får komma att användas för forskningsändamål. Jag 

informerade deltagarna om att deras uttalande inte skulle komma att utlånas till kommersiellt  

ändamål eller liknande och att anteckningar och ljudinspelningar efteråt skulle förstöras. Enligt lag  

(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, EPL, behöver min studie i 

egenskap av C-uppsats på högskolenivå ej prövas av Etikprövningsnämnden då studier inom ramen 

för högskoleutbildning är oavhängig etikprövning. 

Genomförande av intervjuer  

Jag förberedde mig genom att sammanställa en halvstrukturerad intervjuguide (Kvale, 1997). 

Guiden innehöll en översikt över de olika teman som jag under intervjun valde att ta upp, se bilaga 

2 och 3. I guiden fanns underfrågor som kunde komma att bli aktuella under intervjuerna. Jag valde 

att inte låta informanterna ta del av guiden innan intervjuerna, då jag ville ha spontana svar. Jag  

utformade intervjuerna så att de skulle vara fria, för naturligare samtal, samtidigt som intervjuerna 

hade ett specifikt syfte och struktur (a.a.). Guiden fungerade som en översikt så att jag kunde 

checka av att samtliga ämnesområden hade behandlats. Informanter tillät att framöver kontaktas,  

om kompletterande frågor blev nödvändigt. Jag fick tillåtelse att spela in intervjuerna till ljudfiler.  

Inspelningarna förenklade intervjuerna då jag kunde koncentrera mig på informanternas 

redogörelser samtidigt som jag dokumenterade skriftligt (a.a.). Intervjuerna utfördes i ett  

samtalsrum på Efh samt hemma hos en klient som föredrog detta. Respektive intervju varade cirka 

sextio minuter.  

Analysmetod och databearbetning

Analysens utförande har bestått i att reducera insamlat intervjumaterial för att kunna organisera det.  

Det analytiska arbetet bestod i att skapa teman och efter att ha fått en konkret bild av samtliga  

teman gjordes tolkningen. Jag analyserade intervjuerna genom att använda mig av en deskriptiv 

metod för att sovra informanternas otolkade beskrivningar (Kvale, 1997). Genom att använda mig 

av denna metod erhöll jag nyanserade beskrivningar av den intervjuades livsvärld (a.a.). Jag valde 

att transkribera samtliga intervjuer till textform, då jag ansåg att detta kom att förenkla  

analysutförandet (a.a.). Transkriberingen medförde enkelhet i att utläsa och förstå vad som 

verkligen sades under intervjun. Genom transkribering kunde jag senare lyssna till ljudfilerna och 

utläsa formuleringar som jag tidigare missat. I renskriften valde jag att återge informanternas 

meningar ordagrant för att få ett mer greppbart arbetssätt inför analysen. Intervjumaterialet blev 

omfattande varvid jag valde att strukturera materialet inför analysen för att sedan avlägsna 
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upprepningar och onödig text. Jag valde att analysera data genom meningskoncentration (a.a.). 

Intervjudata koncentrerades och bidrog till att förenkla empiridelarna för att kunna belysa olika 

huvudteman. Meningskoncentrationen tydliggjorde och underlättade tematiseringen av intervjudata 

(a.a.). Jag valde att avlägsna informanternas affektiva uttryck, då dessa var ovidkommande och 

ohjälpliga till syftets anknytning. Tillvägagångssättet utkristalliserade intervjupersonernas svar,  

varav nya upptäckter framkom. Genom att omformulera eller koncentrera ett uttalande något, blev 

citaten mer lättläsliga (a.a.). 

Jag sammanställde insamlad intervjudata genom olika teman. När tematiseringen var avklarad,  

blev nästa steg en jämförelse dem emellan. Jag hade använt mig av tematisering i  

sammanställningen, vilket gjorde att tillvägagångssättet blev detsamma gällande analysen, varav  

icke adekvat material togs bort. I analysen använde jag ad hoc metoden för att kunna växla fritt  

mellan olika tekniker och angreppsätt (a.a.). 
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Bakgrund
Regeringen motiverade 2007 en strategi för att motverka hemlöshet. Denna strategi beskrivs enligt  

följande ”Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas fortsatta samordnade insatser 

utifrån individuella behov” (Socialdepartementet, 2007). Trots mångtaliga insatser och åtgärder från 

regeringen kvarstår emellertid problemet med ökande hemlöshet i Sverige (a.a.). Frågan som kan 

komma att artikuleras är om det kan vara någonting i samhällets strategier och insatser som inte  

fungerar som det ska. Finns det en allmängiltig uppfattning från regeringens och socialtjänstens sida 

om vad som är god levnadsstandard och livskvalitet för befolkningen, och överensstämmer den med 

hjälpbehövande personers uppfattningar? I och med ökande hemlöshet (Blid, 2008; Socialstyrelsen, 

2006a) och trots samhällets insatser, blir transmissionen av livskvalitet stundtals bristande i 

skapandet av individuella insatser för hemlösa personer.

Under min praktikperiod på Efh fick jag följa socialsekreterares arbete i deras främsta mål,  att  

finna ett värdigt, varaktigt boende åt verksamhetens klienter. Med ett ansenligt antal klienter och 

verksamhetens ekonomiska kapital så infann sig snart insikten hos mig om att det krävs mycket tid 

och resurser från både socialsekreterare och klientens sida att finna fast bostad åt klienten. I 

förekommande fall ville hemlösa personer överhuvudtaget inte ta emot erbjudanden gällande 

varken lång eller kortvarig bostadslösning, då de inte ville eller kunde leva upp till socialtjänstens  

krav och riktlinjer som var avhängigt i samband med att få en egen bostad. Istället sökte de insatser 

av ren ekonomisk form, bistånd eller behandling. Detta fenomen fick mig att fundera över om de 

insatser som socialtjänsten erbjöd kanske inte alltid var individuellt anpassade för alla klienter.  

Varför valde somliga klienter att tacka nej till ett boende, när forskning visar att denna insats ofta  

ligger högst upp på skattningsskalan (Halldin, 2001). Tankar kring om huruvida klienternas 

försakan var avhängigt deras individuella val, eller om det handlade om en strukturell och politisk 

anledning kom att inträda min begreppsvärld (Swärd, 2000).
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Tidigare forskning

Syftet med kapitlet är att framföra publicerade forskningsresultat som har legat till grund för min 

forskning. Det finns en hel del forskning om hemlöshet och livskvalitet, men i takt med studiens 

framställande har jag funnit svårigheter med att finna relevant tidigare forskning som är kopplat till  

hemlöshet förenat med livskvalitet. Därför har jag valt att beskriva forskning som snarare anknyter 

än är direkt applicerbar på min studie.  

Socialstyrelsens hemlöshetsforskning

”I en evidensbaserad praktik vägs tre kunskapskällor samman i en dialog: bästa vetenskapliga 

kunskap, de professionellas erfarenhet och brukarnas erfarenhet och önskemål” (Socialstyrelsen, 

2009).

På Regeringens begäran kom ett beslut om att Socialstyrelsen, Boverket, Kriminalvården samt 

Kronofogdemyndigheten skulle samordna ett evidensbaserat verkställande om att förhindra 

hemlöshet i Sverige (a.a.). Strategin uppfylldes genom en kartläggning av internationella 

effektutvärderingar gällande olika boendelösningar. Rapportens definition av att vara hemlös 

innebar att personen kunde bo på härbärge, jourboende, stödboende eller leva som uteliggare samt 

bo på HVB hem eller instutition. Vidare betecknas även personer som tillfälligt bor hos bekanta, 

familj eller kriminalvårdsanstalt som hemlösa (a.a.). 

Hans Swärd och Martin Börjesson beskriver i Social rapport 2006 att fyra kategorigrupper av 

människor tillhör de mest utsatta; alkohol- och narkotikamissbrukare, kriminella, hemlösa samt 

prostituerade (Socialstyrelsen, 2006b). Börjesson beskrev svårigheterna med att få en samlad bild 

av villkoren för dessa grupper. Dels på grund av att gruppernas villkor skiljer sig åt, dels att somliga 

återfinns i flera av kategorierna. Vidare beskriver Swärd och Börjesson att det finns en överlappning 

mellan kategorierna som genererar svårigheter att bedöma den samlade bilden av hjälpbehovet  

(a.a.). Vidare förklaras att det inte finns några enkla förklaringar till att en individ lever i hemlöshet.  

Den internationella hemlöshetsforskningen menar att det är en fråga om olika orsaker och 

dynamiska förlopp och att man ska vara aktsam i att förenkla förklaringar av hemlöshetens orsaker. 

De finns olika grupper av hemlösa och deras individuella situationer ser många gånger annorlunda 

ut (a.a.).

Socialstyrelsen kom följaktligen att beteckna gruppen hemlösa som heterogen (Socialstyrelsen, 

2009). Bostadsmarknaden för hemlösa behövde således förändras för att enklare kunna hantera 

hemlösa personers individuella behov. En övergripande principiell karaktär kunde utläsas ur 

Socialstyrelsens rapport.

”En övergripande slutsats är att en så permanent boendelösning som möjligt kompletterad med individuellt, 
behovsanpassat stöd – är ett krav. Hemlösa personer har samma behov som andra av ett tryggt och långsiktigt 
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boende, oavsett eventuella övriga problem. Ett resultat tyder på att ett tryggt boende ibland också är en 
förutsättning för att stöd och vård i olika former ska ha effekt. Vägen till ett självständigt boende sker i många 
fall stegvis, med successivt minskat behov av vård och stöd. Den minskningen kan mycket väl ske i en och 
samma bostad” (Socialstyrelsen, 2009).

Kartläggningen kom även att urskilja två typer av boendeformer, varav den ena formen betecknades 

som bostad först. Den andra formen betecknades som integrerat boende. Ingen av dessa 

boendeformer var helt utpräglade inom socialtjänstförvaltningen, utan snarare hybrider. En stor del 

av syftet med Socialstyrelsens rapport var att få reda på vilken av de två boendelösningarna, Bostad 

först eller Integrerat boende som gav bäst resultat för att slussa klienten vidare till den reguljära 

bostadsmarknaden (a.a.). Bostad först var lovande med tanke på långsiktighet och erbjudande om 

behovsanpassat stöd i hemmet. Socialstyrelsen drog slutsatsen ”att alla behöver en långsiktig och 

trygg boendelösning oavsett eventuella övriga problem – är giltig för gruppen hemlösa som helhet” 

(a.a.). Den integrerande boendelösningen skulle på intet sätt vara verkningslös, dock skulle det 

komma att krävas högre grad av vård, stöd och insatser för att generera till att bli fullt verksam 

(a.a.).

Pilotstudie av hemlösa i Stockholm

Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska institutet gav 2001 ut forskningsrapporten 

”En klinisk pilotstudie av 35 stycken hemlösa i Stockholm” (Halldin, 2001). Studien kom att 

genomföras på grund av kunskapsbristen rörande hemlösas ohälsa och vårdbehov. Syftet var att 

finna undersökningsinstrument och rutiner, skapa interventionsmetoder samt att kartlägga hemlösas 

psykiska, somatiska och sociala hälsa (a.a.). Den tvärvetenskapliga gruppen forskare var bestående 

av bland annat Ulla Beijer, Jan Halldin och Ewa Felsen.

I studien beskrevs en nära koppling mellan hemlöshet och psykisk ohälsa. Den hemlösa 

personens inre emotionella liv och ”den psykiska sjukdomen kan både vara en orsak till och 

konsekvens utav hemlösheten (a.a.). Vidare beskrevs att avgörande sociala faktorer såsom 

bostadssituation, spelar in för hemlösas hälsa (a.a.). Pilotstudien visar att två tredjedelar av 

undersökningsdeltagarna i studien tidigare haft egen lägenhet men blivit vräkta (a.a.). I kontakten 

med socialtjänsten hade en tredjedel av deltagarna ansett sig haft goda samarbetsrelationer (a.a.) En 

fjärdedel ansågs sig haft en negativ relation till socialtjänsten. 

Deltagarnas önskemål om hjälp med boende kom på första plats i en skattningsskala. På andra 

plats kom tandvård, psykisk vård och sist missbruksvård (a.a.). Det värsta med hemlösheten bestod 

i att personerna kände sig stressade i de praktiska problemen med att hitta sovplats, svårigheter att  

sköta sin hälsa och även attityder från andra ”Svensson som alltid vet bäst” och ”att betraktas som 

en störning” (a.a.). Rädsla och ensamhet, att inte uppfylla kraven, att inte duga, utanförskap och 

rättslöshet var uttalade känslor om hemlösheten (a.a.). Ulla Beijer (2007) sammanfattar den 
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tvärvetenskapliga pilotstudien i sin kunskapsöversikt Forskning om hemlösa i Sverige (Statens 

offentliga utredningar, 2007). Beijer beskriver att intervjupersonerna uppfattade att det värsta med 

att vara hemlös var bland annat att de kände sig ensamma, att de upplevde sig utanför samhället,  

känslan av att inte ha något som var deras eget, att de inte passade in och känslan av 

mindervärdighet (a.a.). Hon beskriver i kunskapsöversikten stigmatiseringen och svårigheterna med 

kommunernas hjälpinsatser som hemlösa enligt följande.

”Flera studier beskriver den stigmatisering som hemlösa upplever. De blir inte sedda som individer med olika 
preferenser och behov, utan som enbart ”hemlösa”. De till synes goda hjälpinsatserna, vård- och boendekedjorna  
för de hemlösa i kommunerna, kan i praktiken dölja mekanismer som istället håller dem kvar i hemlöshet eller 
som i värsta fall bidrar till att skapa utslagna grupper. Detta gäller särskilt hemlösa med missbruksproblem i 
kombination med psykiska problem som inte kommer vidare från härbärgesboende, utan blir kvar allt för länge i 
de mest utsatta positionerna” (a.a.).

Studies on quality of life
Madis Kajandi (2006) skriver i sin avhandling Studies on quality of life, att individens maximala 

autonomi och god omvårdnad är grundläggande principer för god bostadskvalitet som i 

förlängningen bidrar till god livskvalitet. Kajandi redogör för begreppet ”A very bad housing 

quality” (a.a.). Med detta begrepp beskriver Kajandi att individer i denna kategori lever under 

dåliga bostadsförhållanden karakteriserat av beroende, samt att personens nivå av självständighet är 

under eller över den individuella kapaciteten. Om en person måste leva i ett gruppboende, trots 

kapacitet att klara av att ha en egen lägenhet, inverkar detta negativt på personens livskvalitet. Om 

personer däremot lever självständigt, men dennes fysiska eller psykiska hälsa indikerar på högre 

grad av resurser, så kommer personen att uttrycka negativa känslor angående sin livskvalitet. När 

nivån av boenderesurser inte matchar individens nivå så krymper individens känsla av trygghet 

(a.a.). 

Kajandi beskriver att hög kontroll från personal kan komma att sänka livskvaliteten för klienten.  

Det optimala är att support och autonomi är kombinationen för att skapa ” good house quality” 

(a.a.). Maximal autonomi och god omvårdnad skapar ett perfekt utgångsläge för livskvalitet.

Teoretiskt perspektiv

Jag har valt att utgå i från livskvalitet i mitt teoretiska perspektiv, då det stämmer överens med 

studiens syfte och frågeställningar. Jag har valt att utgå ifrån Naess (refererad i Nordenfeldt, 1991) 

teori och Kajandis (2006) vidareutvecklade teori om livskvalitet, då dessa är grundläggande för 

forskning inom området. Vidare kom Goldbergs (2000) teori om stämpling att vara ytterligare en 

utgångspunkt, då den anknyter direkt till missbruk som många gånger är kopplat till hemlöshet.
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Livskvalitetsbegreppet

Flertalet forskare och författare har försökt definiera och formulera livskvalitet (Brülde, 2003). De 

beskriver att de finns svårigheter med att ringa in begreppet, då det helt och hållet baseras på den 

enskilda individens uppfattning om vad ett gott liv innebär. Bengt Brülde, är professor i praktisk 

filosofi och beskriver i boken Teorier om livskvalitet, att en någorlunda fullständig och användbar 

teori om livskvalitet måste ge svar på följande tre frågor. Den första frågan beskriver: ”Vad har ett  

finalt värde, av positiv eller negativ karaktär, för en viss person? Hur ska man avgöra hur finalt bra 

eller dåligt ett visst sakförhållande är för en viss person? Hur kan man avgöra var på 

livskvalitetsskalan en person befinner sig, det vill säga, hur bra hennes liv som helhet är vid denna 

tidpunkt” (a.a.)? 

På samma gång ställer Brülde den retoriska frågan om varför det är viktigt för oss att reflektera 

över vad som gör livet värt att leva. Brülde frågar om det verkligen är av vikt att ha en genomtänkt  

uppfattning om vad som är bra eller dåligt för oss och i så fall varför. Lars Nordenfelt (1991) svarar 

indirekt på Brülde fråga genom att beskriva att det centrala i att livskvalitetsbegreppet ska och bör  

användas inom social – och sjukvården samt den allmänna socialpolitiken (a.a.) som hjälpmedel för 

att brukare och klienter ska få ökad livskvalitet. Nordenfelt menar att det är viktigt att vi frågar  

individer, som har kontakt med hälso- sjukvård samt andra former av insatser i samhället, vad och 

hur de mår och framförallt hur de vill må. Detta för att kunna fatta större politiska beslut, för att  

kunna göra ekonomiska resursfördelningar och framförallt, få en pålitlig föreställning om hur 

majoriteten av människor har det i relation till livskvalitet (a.a.). 

Erik Allardt (1977) beskriver att för att uppleva livskvalitet måste en person inneha 

karaktäristiska resurser för att uppnå denna känsla. Han pekar på det sociala umgänget, integration, 

gruppsamhörighet och vilken plats personen har i samhället och omgivningen. Han menar att ju 

högre form av materiell standard, desto högre grad resurser (a.a.). Liksom Kajandi (2006) och 

Naess (refererad i Nordenfelt, 1991) så uppfylls viktiga behov såsom sysselsättning, mat och logi, 

ekonomi, fritid, hälsa vilket leder till känsla av livskvalitet. Allardt (1977) beskriver att människan  

är avhängigt sociala nätverk och umgänge. En individs eventuella brist på sociala nätverk och 

gemenskap kan föranleda negativa påföljder. Detta kan uppbåda känslomässigt vakuum och föga 

känsla av sammanhang vilket kan leda till psykoser och missbruk efter att en person har blivit 

avvisad och ställd utanför gemenskapen (a.a.). Att känna tillhörighet och kunna påverka egna beslut 

är grundläggande för att personen ska kunna ”förverkliga sina värden” (a.a.). Allardt menar också 

att en meningsfull sysselsättning är en premiss för att personen ska må bra och undvika social 

isolering (a.a.). 
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Livskvalitetsteori 

Psykologen Siri Naess utarbetade en teori där människans livskvalitet består av fyra komponenter 

(refererad i Nordenfelt, 1991). Grundtanken är att livskvalitet är ett individcentrerat begrepp, där det 

i huvudsak handlar om människans inre, emotionella, liv. Livskvalitet ska ses utifrån en psykologisk 

aspekt, parallellt med välbefinnande (a.a.). Naess grundintention handlar om att det är personens 

subjektiva upplevelse (a.a.) och inte dennes objektiva omgivning som är viktigt gällande 

livskvalitet. Naess grundintention har kritiserats av Lennart Nordenfelt (1991), då han menar att  

Naess livskvalitetsbegrepp inte enbart behandlar individuella välbefinnande i form av attityder och 

känslor, utan även relationer mellan individen och personer i individens närhet i kategorin 

mellanmänskliga relationer. Skillnaden mellan Naess grundantaganden om livskvalitet och Kajandis  

(2006) instrument för att mäta livskvalitet, är att det inte enbart mäter de faktorer som är kopplade  

till den subjektiva hälsan eller personens inre upplevelser

Naess har beskrivit att för att en individ ska få hög livskvalitet, måste personen ingå eller tillhöra 

en population (refererad i Nordenfelt, 1991). Detta avser även personer som i hög grad anser känna 

sig tillfreds ensam. Livskvalitetsbegreppet utgår ifrån utgångspunkten gällande människans 

livskvalitet indelade i fyra komponenter, vilket livskvaliteten är beroende och påverkas av. Följande 

komponenter är, Aktivitet, Självtillit, Goda mellanmänskliga relationer samt Basal sinnesstämning  

av lycka (a.a.). Vidare är dessa centrala komponenter uppdelade i ytterligare elva stycken 

underkategorier.

Aktivitet:          Självtillit:   

1. Engagemang      7. Självsäkerhet

2. Energi 8. Självaccepterande

3. Självförverkligande 9. Lycka

4. Frihet Känslomässiga upplevelser

Mellanmänskliga relationer: 10. Trygghet

5. Intim relation 11. Glädje

6. Vänskap 

För att förstå begreppens innebörd tydligare så har jag framställt de olika kategorierna mer 

ingående, utifrån Nordenfelts beskrivning (Nordenfelt, 1991). Aktivitetbegreppet handlar om att 

individen har friheten att välja och förverkliga sina planer i sitt vardagliga liv. Individen är delaktig  

och har inflytande i beslutsfattande som gäller hur ens liv och vardag ska komma att se ut. Individen 

känner att potential och möjligheter finns för att kunna genomföra det man vill göra (a.a.). De 

mellanmänskliga relationerna är, enligt Nordenfelt, en relationskategori som syftar till att relationer  
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med till exempel vänner vilket förutsätter en positiv attityd hos individen för att generera 

livskvalitet. Tillhörigheten av andra grupper, såsom arbetsgrupp eller grannar, behöver inte leda till  

positiva upplevelser. Tydligt är att det är relation eller grupptillhörigheten i sig som leder till  

individens livskvalitet. Självtillit inrymmer huruvida individen upplever att denne når de mål de satt  

upp och klarar av att bemästra uppgifter. Att känna sig värdefull, trots sina brister och fel bidrar till  

individens självtillit och egenvärde upphöjs (a.a.). Naess kategori angående lycka behandlar 

individens känsla av duglighet, att vara nöjd med sina egna prestationer (a.a.). Lyckokategorin 

omfattar att individens allmänna tillfredsställelse gällande livet samt känslospektra såsom trygghet  

och harmoni. Detta genom att individen har tillgång till det egna känslolivet (a.a.). 

Kajandiinstrumentet 

I Madis Kajandis (2006) avhandling så kan man läsa om Kajandiinstrumentet, vilket är ett 

mätverktyg för att studera personers upplevelse och vilka faktorer som kan tänkas påverka 

livskvalitet. Kajandi utvecklar i sitt instrument följande moment som anses viktiga faktorer. Dessa  

är: yttre livsvillkor, mellanmänskliga relationer, inre psykologiska tillstånd (a.a.). Vidare är de yttre  

livsvillkoren uppdelade i arbete, ekonomisk - och boendesituation.

Figur 1.1 Kajandis struktur över definitionen av livskvalitet (Kajandi, 2006, s. 39).

De yttre villkoren kan delas in i arbetssituation, som kan karaktäriseras i hur personen upplever sitt 

arbete samt arbetsplatsens tillvaratagande av personens resurser. Den ekonomiska situationen 

innefattar hur personen upplever sin nuvarande ekonomi. Boendesituationen gäller hur personen 

trivs med sin omgivning och med sina grannar (a.a.). De mellanmänskliga relationerna är indelade i  

par, familj och vänrelationer. Vidare så är den andra gruppen, inre psykologiska tillstånd, indelat i  
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undergrupperna aktivitet, självbild och emotionell förankring (a.a.). I sin tur indelas aktivitet i  

självförverkligande, energi, frihet och engagemang samt självsäkerhet. Självbild delas ytterligare in  

i självsäkerhet och självacceptans. Emotionell förankring indelas i gruppen känslomässiga 

upplevelser, grundstämning samt trygghet (a.a.). Förutom personens subjektiva upplevelser så 

måste vissa objektiva företeelser existera för att personen ska uppleva livskvalitet. 

Stämplingsteori

Goffman (1972) var en av de första att tala om begreppet stämpling, avvikare och roller. Goldberg 

(1993) vidareutvecklade begreppet som symbolisk interaktionistisk process gällande avvikande 

beteende. Grundläggande är att människor uppfattar sig själva utifrån det sociala samspelet och de 

sociala koderna och därmed skapar sina identiteter och självbilder. Många gånger blir den sociala 

avvikelsen förenligt med droganvändande genom missbruksproblematikens grundproblem om 

samhälleligt tryck, stämpling, personliga bekymmer och flyktmekanismer (Goldberg, 2005). 

Goldberg talar om en process som ofta följer en person genom livet på mikro, meso och makro – 

nivå (a.a.). Om en person själv ser sig som avvikare så blir personen därtill stämplad som avvikare. 

Det blir det normativa som särskiljer sig hos individen och om denne inte passar in i den allmänna 

mallen angående normalitet och inte innehar de egenskaper som är önskvärda blir individen 

automatiskt stämplad som avvikare. Processen artikuleras genom att personen under en tid 

nedvärderar sin egen självbild genom återkommande negativa reaktioner från personens viktiga 

omgivning, vilket genererar i att personens självbild undan för undan försämras (a.a.). 

Goffman (1972) beskriver i sin bok, Stigma - den avvikandes roll och identitet, att en person 

aldrig från början är en avvikare, utan att i det sociala samspelet med andra, kommer att stämplas  

som en avvikare. Han skriver att det är den stora massan av normalitet och makt som kan komma 

att kategorisera en person som avvikare eller inte. Ingen eller inget beteende är avvikande i sig 

självt, utan vad som definieras och kategoriseras som avvikande, bestäms över tid och rum, 

bakgrund, etnicitet, kultur social status, respons samt individens signifikanta andra, alltså personer 

som påverkar barnets självbild mest, vanligtvis föräldrar (a.a.).

Avvikarkarriären representerar fyra stadier, där den första kan presenteras som föräldrars 

stämpling. Goldberg (2005) beskriver att omgivningen undervisar barnet vad som anses vara rätt 

eller fel. Om barnet, efter tillräckligt många avvikande handlingar inte reagerar på omgivningens  

reaktioner, kan budskapet förstås som att det är barnet som är avvikare. Istället för att barnets 

agerande. Det andra stadiet beskrivs som den samhälleliga stämplingen. Under denna period tar 

barnet kontakt med omgivningen (a.a.). Responsen på barnets beteende blir alltjämt fler. 

Det tredje stadiet innefattar sekundär avvikelse då den negativa självbilden bryter mot 
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samhälleliga normer. Om en person innehar en negativ självbild tror sig denne inte kunna bli 

accepterad av samhället och självbilden ger avtryck i dåligt självförtroende och känsla av 

bristfällighet (a.a.). Avvikelsespiralen gör att nya misslyckanden helt enkelt genererar ytterligare 

misslyckanden (a.a.). 

Goldberg påvisar även svårigheten för en ”avvikande” person att behålla sin bostad eller lyckas 

få en bostad är avhängigt med droganvändandet. Ju längre period av droganvändning, desto svårare 

är det för personen att hålla sig kvar på den reguljära bostadsmarknaden (a.a.).  

Förklaringar och begreppsdefinitioner

För att enklare kunna förstå de olika definitioner som nämns i studien så har jag valt att förklara 

utvalda begrepp för att göra sammanhanget förståeligt för läsaren och senare kunna koppla dessa 

begrepp till resultat och analys. 

Hemlöshet 
Vid den nationella räkningen av hemlösa som Socialstyrelsen utförde 2005 beräknades ungefär 17. 

800 leva i hemlöshet i Sverige (Socialstyrelsen, 2010). Men siffran anses osäker då svårigheterna 

med beräkna förekomsten beror på olika variabler kopplat till bland annat dubbelräkning och dold 

hemlöshet (a.a.). Majoriteten av de hemlösa är män. Ungefär var femte hemlös är kvinna och minst 

70 % visar på missbruksproblem (Swärd, 2000). Ulla Beijer framställer att hemlösheten har tenderat 

att öka under perioder med snabb ekonomisk utveckling i samhället samt bristen på hyreslägenheter 

(a.a.). 

”Ett sätt att definiera hemlöshet är genom att utgå från vad det indikerar avsaknad av – ett hem” 

(Blid, 2008, s. 14). Mats Blid åsyftar att hemlöshet kan ses som en form av social utsatthet, social 

exkludering samt som en marginaliseringsprocess (a.a.). Han menar att för grundläggande är att ett 

hem ska inrymma trygghet så ska det vara beständig plats, ha en social omgivning, 

allmänmänskliga rutiner ska utföras, personen ska ha känsla av kontroll där de känner sig fria från 

övervakning samt vara en trygg bas där identiteter kan utvecklas (a.a.) Socialstyrelsens definierar 

att hemlöshet inte beskriver en person, utan att det snarare är den situation en person befinner sig i 

som definierar hemlösheten (Socialstyrelsen, 2008a). 

2005 kartlade Socialstyrelsen hemlösheten i Sverige. De framlade en vidare krets av hemlösa än 

enbart den krets som betecknas som uteliggare. Den första kretsen av hemlösa är den som är den 

mest utsatta gruppen. Den andra kretsen av personer som betecknas som hemlösa är de som inom 

tre månader skulle skrivas ut från kriminalvårdsanstalt, HVB-hem, behandlingsenhet eller 

stödboende utan att ha ordnad bostad vi frigivningen eller utskrivning. Den tredje kretsen beskrivs 

som personer med osäkra boendelösningar med risk för framtida hemlöshet. Den fjärde kretsen 
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representeras av personer som har bott kontraktlöst hos släktingar eller vänner under en kortare tid 

än tre månader och som sökt hjälp via socialtjänst eller annan organisation för att lösa sin 

boendesituation. Socialstyrelsens slutsats ledde fram till att karaktäristiskt representativa hemlösa 

personer inte existerar (a.a.). 

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) 

En OSA anställning syftar till att ge utsatta grupper, med funktionshinder som medför nedsatt 

arbetsförmåga, möjlighet att få arbete eller sysselsättning (Arbetsförmedlingen, 2008). 

Anställningen ska i förlängningen kunna ge personen möjlighet att hitta arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden. Dessa insatser ska verka utvecklande och bidra till att den anställdes möjligheter 

till att få ett varaktigt arbete på den reguljära arbetsmarknaden (a.a.).  

Den sekundära bostadsmarknaden

Vikten av att ha ett boende för att uppleva trygghet och därav livskvalitet regleras utifrån vilken 

form av boendesituation en person erhåller. Hemlösa personer som via socialtjänsten får ett boende 

befinner sig i den sekundära bostadsmarknaden (Swärd, 2000). Marie Nordfeldt beskriver att den 

sekundära bostadsmarknaden upplåter boendelösningar gällande någon form av hyresavtal, främst 

andrahandskontrakt, kopplat till offentliga sektorn eller frivilligorganisationer (a.a.). Boendet 

representeras genom att vara förenat med särskilda regler och villkor eller tillsynskrav 

(Socialstyrelsen, 2009). 

Boendetrappan

Boendetrappan är ett vanligt förekommande tillvägagångssätt för att få en person boende i 

sekundära bostadsmarknaden till den reguljära. Den hemlöse skall alltså lära sig att bo, genom att  

steg för steg klättra upp på boendetrappan för att tillslut komma till ett eget boende. Det första  

boendet som en hemlös person blir tilldelad via socialtjänsten är vanligtvis temporärt.  

Socialstyrelsen (2009) beskriver att en person tar sig upp i boendetrappan genom eventuellt första 

boende på härbärge. Sahlin beskriver att denna typ av boende kan ses både som ett ”hot och en 

sanktion” (Swärd, 2000).  Andra steget vidare är inackorderingshem, sedan träningslägenhet för att 

tillslut erhålla eget boende.
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Resultatredovisning
Genom att jag har valt att redogöra för resultat och analys separat så låter jag de olika delarna tala  

för sig själva och har på detta sätt försökt undvika att färga analyserna av mina egna tolkningar. Jag 

bearbetade resultatet, som tidigare nämnts, genom tematiseringar som en följd av 

sammanställningen (Kvale, 1997). Genom tematiseringarna har jag kunnat sortera data under 

respektive rubrik för att tydliggöra innehållet.

Jag kommer i följande avsnitt att redogöra för det framtagna empiriska materialet från samtliga  

intervjuer. Jag presenterar först intervjupersonerna, där jag kort redogör för informanterna. Efter 

presentationen redogör jag för intervjupersonernas svar på de bas-teman som intervjuerna 

huvudsakligen förestod. De olika teman tog stöd av Kajandis (2006) mätinstrument om livskvalitet. 

Jag har förenklat instrumentets innehåll genom följande temans rubriker.

1. Boendesituation. Informanternas syn på betydelsen av att ha ett eget boende.

2. Arbetssituation. Informanternas syn på arbete och sysselsättning. 

3. Ekonomisk situation. Informanternas syn på ekonomi och pengar i relation till 

livskvalitet.

4. Engagemang. Informanternas syn på energi, fritid och vad som kan ge god livskvalitet. 

5. Känslomässiga upplevelser. Upplevelsen av självbild, frihet, självbestämmande och 

nätverk.

Efterhand jag genomfört intervjuerna kom jag att upptäcka att de intervjuade klientgruppen talade  

om återkommande teman. Samtliga av de återkommande teman var direkt kopplade till syftet eller  

frågeställningarna. Jag anser att det finns en viktig aspekt i att belysa dessa.

Presentation av klientgruppen

Johannes är i 50 årsåldern och har aldrig haft missbruksproblem. Han har tidigare haft bostad med 

sin dåvarande fru och gemensamma barn. Han kom att hamna i hemlöshet på grund av en 

uppslitande skilsmässa. Johannes har tidigare haft ett bra jobb och en mycket god inkomst. Under 

de senaste tre åren har han varit aktuell på Efh och har bott på referensboende, härbärge och 

korttidshem. Han bor tillfälligtvis i ett HVB-hem. Han har för närvarande inget arbete.

Sussi är i 30 årsåldern och har under den största delen av sitt vuxna liv använt droger. Hon har 

tidigare haft både familj och lägenhet och fungerat ”normalt” utan missbruksproblematik. Hon har 

levt utan droger i 7 år och har varit uteliggare, bott på härbärge samt olika HVB-hem. Sussi bor nu i 

en försökslägenhet som snart ska omvandlas till att bli hennes egen. Sussi har för närvarande en 

OSA-anställning som hon trivs med.

Lotta är i 40 årsåldern och har även hon, under en lång tid haft problem med missbruk. Hon har 
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varit fri från drogerna i 5 år. Hon har tidigare haft ett fungerande vardagsliv och har under hela 

perioden haft bra kontakt med föräldrar. Lotta har bott på korttidshem och härbergen och hotellhem. 

Lotta har i nuläget en träningslägenhet och en OSA-anställning som hon trivs med.

Känslomässiga upplevelser 
Gemensamt för samtliga informanter har varit att alla har påtalat vikten av att betraktas som 

”normal”. Informanterna kopplar normaliseringsprocessen till att ha ett arbete och ett boende. Lotta  

beskriver enligt följande. ”Och bara den grejen att gå iväg på morgonen och trängas med alla 

människor på tunnelbanan. Alltså, det tycker jag är jättemysigt. Att få vara vanlig, och jag får stå  

här och trängas med er...förut kände man sig utanför. Ja det är faktiskt livskvalitet.” 

Lotta beskrev att det förr var besvärligt att åka tunnelbana eller vistas på gatorna. Hon kände sig 

uttittad och trodde att människor visste att hon var missbrukare. Sussi påtalar känslan om att kunna 

smälta in och vara vem som helst i mängden. 

”Man har ju glidit in i mängden, förut kunde man inte gå någonstans utan att folk tittade på en. Folk tittar snett 
och pratar man med dem så behandlar de en som luft. Så jag menar, och just den grejen har blivit livskvalitet för 
mig, för det är ingen som tänker på mig på tunnelbanan, det är ingen som tror att jag är en före detta 
missbrukare.”

Johannes berättar om sin relation med vänner och bekanta, familj och anhöriga. Han säger sig ha ett 

stort nätverk och har jättebra relation med sin familj, sina barn och sina vänner. Han säger:

”Jag har jättebra relation med min familj och mina vänner. Men ingen vet att jag lever såhär. Jag vill aldrig 
berätta för folk är jävligt dömande. Bara för att jag har hamnat i den här sitsen, så skulle de fråga vad jag  
missbrukade och inte om jag missbrukade. Så nej, jag skulle aldrig berätta, även om det känns jobbigt att behöva 
tänka på vad man säger hela tiden.”

Johannes talar om värdet av att känna sig fri och slippa kontrolleras genom urinprover eller 

alkoholtester. Han menar att personer som han, som inte har missbruksbakgrund men har hamnat i 

hemlöshet, ofta har höga krav på sig att visa drogfrihet. Samtidigt känner han sig trygg av 

kontrollerna som görs för att motverka att han ska hamna i det han kallar ”drogträsket”. 

Lotta beskriver att det är viktigt med familjekontakterna och nätverket, men hon poängterar  

också att boendestödjarna är mycket viktiga för hennes trygghet. Ensamheten anses värst och är den 

svåraste biten i vardagen. Det går bra om dagarna, men på kvällar och helger så blir hon som hon 

säger ”sittande”. Så här säger hon om aktivitetsgrupper.

”De aktivitetsgrupper som finns på enheten träffar jag inte folk på. Det är ju samma som jag. Man vill ju ha nåt  
nytt, för det enda som man har gemensamt med dem är ju drogerna. Och när man är lite äldre så går man inte ut,  
man får inte nytt umgänge så lätt”. Man kan ju gå med i en förening, men...man vågar inte. Ska jag komma dit 
och säga hej och berätta att jag varit missbrukare, nej det säger man ju inte. Så man blir fruktansvärt utlämnad.”

Sussi säger sig vara ensam på kvällarna, då hon inte längre har någon pojkvän. Hon har fullt upp på 

dagarna och då är det skönt att komma hem och vara ensam. Hon säger sig inte ha tid med en 
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relation i nuläget. Hon har sin familj och sitt arbete och det anser hon räcker. När hon berättar om 

sina ensamma kvällar och helger formulerar hon sig såhär. 

”Men jag gör inte mycket på kvällar och helger, jag gör inte det. Jag hatar ju egentligen helgerna, men det är lite  
bättre nu när man har mycket att göra om dagarna. Men jag gillar ju veckorna för då har jag mycket att göra. Det  
blir lite långsamt för mig på helgerna, men det har jag lärt mig att stå ut med.” 

Engagemang
Lotta beskriver att hon inte har möjlighet att ägna sig åt alla sina intressen i den grad som hon skulle  

vilja. Hon beskriver att om hon ska resa till sina vänner så måste vännerna betala för hon har inte 

ekonomi att avvara för resor eller fritid. Hon har fritidsintressen, men att göra något som kostar 

pengar, det är en omöjlighet. Hon berättar. ”Mina intressen är handarbete, men det kostar ju också i 

och för sig. Och så samlar jag på julkort, men det kostar inte så mycket för de hittar jag i 

grovsoprummet. Sen gillar jag att gå på museum. Jag och mamma brukar gå på museum varannan 

helg.” Lotta menar att hon har svårt att komma ut och träffa personer som inte haft kontakt med 

missbruk. ”Vanliga” människor som hon beskriver det, har hon inte möjlighet att komma i kontakt 

med genom föreningar eller andra aktiviteter just på grund av att hennes ekonomi inte räcker till.

När jag frågar Sussi om hon har möjlighet att ägna sig åt sina fritidsintressen så menar hon att 

det har hon, fastän det helt klart är begränsat och en kostnadsfråga. ”Alltså, vi har ju ridstall här, och 

visserligen skulle jag vilja börja rida igen men det är ju svindyrt, så det finns inte en möjlighet, men 

det kanske det finns i framtiden...men en resa, det har jag inte en chans till.  Det är klart att jag 

skulle vilja åka utomlands och jag kan inte ens åka inom Norden.” 

Sussi beskriver att det är jobbigt att inte kunna göra så mycket aktiviteter, men att det endast är  

att acceptera. Hon beskriver att hon hade mer pengar när hon missbrukade men att det också var 

mer slit att skaffa fram dem. Johannes menar också att det är tråkigt att han inte har möjlighet att gå  

ut och göra aktiviteter på samma sätt som han kunde tidigare. Nuförtiden kopplar han av genom att  

titta på en film på tv eller tränar. En annan sysselsättning är att laga mat, och som han uttrycker sig  

”det kostar ju inte speciellt mycket”. Att träffa sina vänner, sin familj och sina barn är också något  

som han värdesätter stort på sin fritid.   

Ekonomisk situation

Samtliga har under intervjuerna menat på att det är svårt att leva ett ”vanligt” liv rent  

inkomstmässigt. Det är svårt att göra saker som är kopplade till intresse och fritid eftersom de inte 

har möjlighet att kunna lägga undan sparpengar. Lotta uttrycker det såhär.

”Pengar är ju viktigt på det sättet att du måste ju ha pengar. Allting kostar ju. Men utöver det vanliga så är det 
inte så viktigt. Jag kan klara mig utan. Men, jag har ju intressen som kanske inte kostar så mycket. Men det är ju 
svårt att göra någonting. Bara att gå på museum kostar. Det är ju svindyrt. det är ju dyrt att göra någonting, vad 
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du än gör. Men jag är ju ganska nöjd med min ekonomiska situation, men jag är ju rätt extrem då da. Jag tycker 
att jag har jättemycket pengar, tack vare att jag har levt i en situation där jag inte hade några pengar över  
huvudtaget”.

Lotta beskriver det som att hon är nöjd med sin nuvarande ekonomi, att hon inte kräver så mycket. 

Men när hon kommer fram till att hon inte har råd att köpa en vinterjacka så ändrar hon sig något. 

”Man måste spara till allting, man kan inte bara gå ut och gå på bio en kväll för det är dyrt. Det får inte hända 
någonting, för då står man helt allena”. Jag har inte en chans att köpa mig en kappa. Det har inte jag råd med. 
Det finns inte en chans. Det tar lång tid att komma in i rutinerna om hur man ska lägga sina pengar på. Just det 
här med mat och allt det här. Det kostar ju mer än jag trodde. Vad köper man för mat, ekonomiskt, hur lagar 
man?”

Ingen av informanterna känner sig speciellt oroade eller stressade över sin ekonomiska situation. 

Lotta anser sig till och med rik, om hon jämför med hur hennes ekonomiska situation såg ut innan. 

Hon menar att pengar är viktigt men inte det viktigaste.”Pengar är ju viktigt på det sättet att du  

måste ha pengar. Allting kostar ju. Men utöver det vanliga så är det inte så viktigt. Jag kan klara mig 

utan.” Samtliga informanter menar att de klarar sig på sin riksnorm men att de känner att det är  

besvärligt om de vill ha något utanför det basala. Sussi säger enligt följande.

”Jag menar, jag kan ju inte ens skaffa ett telefonabonnemang eller göra någonting i dagens läge. Jag kan inte  
hämta bankkort ens en gång, inte Visa eller Mastercard. Jag har fått det allra löjligaste lilla kortet utan nånting 
bara för att jag ska kunna ha ett bankomatkort. Så är det att ha betalningsanmärkningar.”

Både Sussi och Lotta menar att de tycker att det känns skönt att betala räkningar och göra rätt för 

sig. Sussi berättar att ekonomin är mycket viktig men det allra viktigaste är i nuläget att kunna 

betala mat och logi och som hon formulerar det ” vara herre i sitt eget hus”. Johannes beskriver att 

han är långt ifrån nöjd med sin ekonomiska situation. Tidigare hade han möjlighet att kunna handla 

kläder närhelst han ville. Han hade också andra vanor som att äta på restaurang. Han berättar att han 

känner en stor skillnad mellan tidigare och nuvarande situation. ”Jag kände mig mer fri när jag 

kunde göra som jag ville. Men jag anpassade mig faktiskt redan från början. Det tog inte många 

dagar fören jag hade anpassat mig”. Johannes menar att ekonomin relaterat till livskvalitet är väldigt  

viktigt i den bemärkelsen i att det finns en frihet i att kunna klara sig och bestämma själv över sina 

pengar.

Boendesituation 
Lotta beskriver vikten av att ha ett ombonat hem, ha egna saker och kunna göra det till sitt eget.

”Jag har den stora turen att jag redan har allt, många som kommer ifrån gatan de har ingenting, de bygger upp ett  
helt nytt liv. Jag har inte behövt bygga upp ett nytt liv... så det är en trygghet för mig att ha alla prylar. Och åker 
man till IKEA för att köpa allt nytt så blir det inte så mycket...du får inte ett ombonat hem. För man ska ju trivas 
också. Det tar tid. Och det gör mycket också att man blir sittande någonstans, där man inte trivs för det är för 
kalt, och man får inte chansen att göra det till sitt eget”.  

Flertalet gånger tar Lotta upp att det är viktigt att socialtjänsten tar ansvar för vad som händer när  

klienterna får stadigvarande boenden och tillslut ska stå på egna ben och klara sig själv. 
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”När soc släpper sina klienter, efter att försökslägenheten blivit överskriven, det är ju då de flesta tar ett återfall.  
Man kan förlänga försökslägenheten till tre år och just nu är det min tanke, för jag känner mig inte trygg själv. 
Det spelar ingen roll hur mycket grejer man har om dagarna, kurser, jobb eller aktivitetsgrupper, för jag har det  
ju bara på soc, man vill ju hellre komma ut. Det finns ingenting utanför det, så jag använder mig av 
boendestödjarna och vi åker till IKEA eller fikar eller sånt där va. Boendestödjarna är mina vänner.”

Lotta beskriver att hon tror att tryggheten är a och o för alla som får ett boende. Hon menar att hon 

tror att socialtjänsten kanske måste stödja vissa klienter mer än andra för att få dem att känna sig 

trygga. Och framförallt visa vad som är ett boende. Enligt Lotta så har många av dem som tidigare 

haft långvariga drogmissbruk inte vet vad trygghet innebär och kan inte referera till det. Det finns 

de som aldrig har haft någonting och då menar Lotta att det kan vara svårt att acklimatiseras till den 

nya vardagsmiljön. Hon beskriver det såhär. ”Jag menar, alla är olika, en del kanske behöver en 

annan sorts stöd eller mer stöd om det inte har tidigare referenser om hur ett boende fungerar. För 

som missbrukare vet jag inte vad jag förväntar mig, jag blir bara besviken.”

Sussi säger att hon är nöjd med sin boendesituation och känner sig trygg med att hon snart ska få 

ta över kontraktet. Hon har ingen boendestödjare, då hon klarar det mesta själv. När boendestödjare 

kom hem till henne så satt de mest och samtalade och Sussi tyckte att hon klarade av vardagssysslor 

själv. ”Jag har ju varit nykter förut och jag har ju varit mamma och haft lägenhet och haft ett  

normalt liv förut, som gör att jag vet på ett ungefär hur det funkar. Men det är ju många som har det 

svårt, som är rädda för att boendestödjarna ska försvinna”

Johannes gör en målande beskrivning om boenden som han har vistats på. Han berättar att i alla 

boenden, förutom härbergen, har han haft en dörr att stänga om sig. Han berättar att han ibland har 

känt sig kränkt inför rumsinspektioner, och kontroller som han fått genomgå. Att ha det fint 

omkring sig, att skapa en atmosfär att trivas i och ha personliga ägodelar har varit viktigt för att han 

ska trivas.

”Nu bor jag på … och där är det faktiskt lugnt och skönt. Jag sover som ett barn på kvällarna, jag känner mig 
trygg där. Jag har aldrig känt mig otrygg där jag har bott, men jag tyckte att det var jobbigt på natthärbärget. Jag 
fick vara på ett natthärbärge i tre veckor i början. Ska jag vara allvarlig? Jag hade hellre suttit i fängelse.”

Arbetssituation
Lotta beskriver hur viktigt det är med en viktig sysselsättning, att få känna sig behövd och ansvarig 

på sitt arbete. Och vikten av att få förtroende. Lotta känner sig lite stressad över att det endast är en 

OSA - anställning och att den så småningom kommer att avslutas. Men, hon tillägger att det orkar 

hon inte tänka på. Hon säger att hon tror att det kommer att ordna sig, för hon har redan kommit så 

pass långt.

 ”En sysselsättning, och en viktig sysselsättning, det är jätteviktigt. För nu har ju jag turen och jag känner mig 
behövd, och jag får vara med och bestämma. Och det tror jag är jätteviktigt. Jag kan inte börja tänka efter, vad jag  
ska göra sen. För det är ju som det är. Sen skjuter jag resten framför mig för annars skulle jag må jättedåligt”.

29



På samma sätt beskriver Sussi att hennes inställning om OSA - anställningen ser ut. Hon anser sig 

självbestämmande och ansvarsfull. ”Och det är väl livskvalitet för mig att ha mycket ansvar på 

jobbet. Jag känner mig trygg med det, men man vet ju aldrig hur länge som man får vara kvar.” 

Johannes har inget arbete, men söker arbete via Jobbtorg. Han beskriver det som att det ibland kan 

kännas fruktlöst att söka arbete efter arbete. ”Men ibland när man söker jobb, och man söker och 

söker så tänker jag ibland såhär; Nu skiter jag i det här, nu går jag och köper ett rep. Men det är bara 

en tanke som kommer upp, för man går ju till puben istället.”

Presentation av socialarbetargruppen

I socialarbetargruppen har samtliga arbetat som socialsekreterare på Efh under en längre tid. Jag har 

i studien valt att använda David, Anne och Eva som fingerade namn. David är i 40 årsåldern och har 

arbetat på Efh i snart 5 år. Eva är i 45 årsåldern och har länge varit verksam på Efh. Anne är i 30 

årsåldern och har arbetat på Efh sedan några år tillbaka. 

Känslomässiga upplevelser
David beskriver att livskvalitet innebär att ha basen i livet, alltså mat och logi, trygghet. Livskvalitet  

innehåller det där lilla extra i tillvaron, som gör att man mår extra bra, att få ut det som är lite svårt  

att få tag på, såsom fritid. ”Livskvalitet är ju bara, att egentligen kunna, ja att få göra vad fan man 

vill. Det är definitivt livskvalitet.” Att framtiden inte är utstakad och determinerad är en viktig  

ingrediens för god livskvalitet. 

Anne sammanfattar att livskvalitet enligt henne handlar om att ha ”någorlunda kontroll över sin 

vardag” under den närmaste framtiden samt att ha ett stadigvarande boende, ett fungerande privatliv 

och en god ekonomi. Eva menar att förutsägbarhet är viktigt för henne och hon berättar att hon har 

blivit mer ödmjuk inför vad det handlar om att ha det bra. ”Lycka är att vara här och nu och ta vara 

på det som är här och nu, inte söka efter framtiden och vad det innebär. Man är tacksam för det som 

är och kan njuta av det.”

Gällande deras syn på klienternas livskvalitet berättar Anne att hon tror att deras livskvalitet  

beror på i vilken situation som de är i, om de är ”på väg tillbaka i livet igen” eller om klienterna  

lever i hemlöshet så tror hon sig se en stor skillnad på deras uppfattning av livskvalitet. Hon menar 

att de som fått kontroll över sin vardag och har ett stadigvarande boende kan ”börja liknas vid vår 

syn på livskvalitet”. Hon spekulerar i att personer i hemlöshet kanske inte reflekterar över 

livskvalitet så. Samtidigt tillägger hon, att hemlösa personer kanske uppskattar friheten i att vara  

just hemlösa, där inga krav eller regler hindrar deras vardag.

Eva tror på samma sätt att det är skillnad på personer som är i ett missbruk och personer som är 
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drogfria. Hon tror att missbrukarens lycka kan ligga i att skaffa fram en drog utan att utsätta sig för 

mycket fara. Hon funderar över om deras livskvalitet också kan handla om att ha en sorts trygghet i 

vardagen och att drogen kan vara en form av livskvalitet. Enligt Eva inkluderar trygghet 

livskvalitet. Hon tror också att det kan vara en trygghet att få komma till ett härbärge, få mat i  

magen och få tvätta sina kläder. Precis som Anne, tror hon att det finns frihet i att vara hemlös och 

att få leva för stunden och ”att friheten är värd konsekvenserna”

David spekulerar i att klienternas syn på livskvalitet kan vara avhängigt med deras bakgrund. 

Om en klient har haft en tämligen bra uppväxt så skulle de antagligen svara på frågan om vad 

livskvalitet innebar på samma sätt som han själv gör. David tror att livskvalitet nog ser likadant ut  

för de flesta människor, men att det snarare är detaljerna som skiljer sig. Han tror att det i stora drag 

ser lika ut, men om man tittar närmare så kan det kanske också finnas stora skillnader. Han menar 

att ”vanliga” personer som har en lägenhet kanske anser att deras livskvalitet kan vara kopplat till  

inredning och materiella ting medan en hemlös person inte ens funderar över den sortens saker. Han 

tror att alla människor har en sorts livskvalitet i sina liv. Man utgår helt enkelt utifrån sina egna 

förutsättningar.

David talar om att han många gånger har hört klienter som vill ha ett ”Svenssonliv”. Men 

samtidigt vill de inte ha det. Han berättar om att somliga klienter vill vara ”vanliga” och ha ett  

boende, en familj, vara självbestämmande och fria från socialtjänstens insatser. Samtidigt menar  

han att många klienter inte vill ”rätta sig in i leden” och David spekulerar i om klienterna då  

verkligen vill ha ett liv med arbete, lån och boende likt den övriga befolkningen. Eva talar i sin  

intervju om liknande resonemang från klienternas sida.”Det är inte så få som uttrycker strävan efter 

att ha ett Svennsonliv och det kan vara ett mål. De tror att det är ett bra liv och tror att det ger högre  

form av livskvalitet. Men de uttrycker också ett förakt mot det livet. Ett förakt för att det är svårt att  

uppnå, förakt mot det ansvarsfulla, det reglerade och så…tråkigt.” Hon menar att det till och med 

kan vara så att vissa klienter har förskönat bilden av ett Svenssonliv och att det blir ett stort bakslag 

när de äntligen får sina Svenssonliv själva.

Engagemang
David tror att hans klienter har tid och ork över att ägna sig åt fritidsaktiviteter. Han har hört om 

klienter som har åkt på semester till Dalarna och kanske bor hos några vänner. Andra, menar han, 

har kvar tidigare nätverk och ägnar sig möjligtvis åt aktiviteter. Det kan vara avhängigt med vilka  

”vanliga” kontakter och vänner som klienten har, som inte är tidigare missbrukare. Han menar 

också att de finns de som inte har några fasta rutiner under dagarna och då kan det bli svårare att 

aktiveras, för ”alla deras dagar ser likadana ut”. Eva däremot tror att det tar mycket på krafterna att  

31



återetablera sin plats i samhället och att många klienter inte har kraften att ägna sig åt fritid och  

aktiviteter. ”Det går åt mycket energi att få tillbaka de grundförutsättningar som boende, ekonomi 

och allt sånt där. Den där lilla guldkanten i vardagen orkar man inte med.”

Ekonomisk situation
David menar att ekonomin spelar in för klienterna i den mån att det är det som det talas mest om 

under klientbesök. Det tar mycket energi från klienterna att bråka om pengar, det är ett känsligt  

ämne för de allra flesta. Han formulerar sig enligt följande. ”Jag vet inte ifall pengar spelar någon 

roll för klienternas livskvalitet. Jag tror inte att de har samma regelbundna tillgång till pengar som 

oss och det blir ju en osäkerhetsfaktor. Men visst spelar pengar in för ens överlevnad”. 

Eva tror att ekonomi spelar stor roll för klienternas livskvalitet. Hon berättar att många av hennes 

klienter dras med stora skulder och det är mycket besvärligt för dem att gå till skuldrådgivning. Det 

skapar stress för klienterna, och under tiden som de har varit i ett missbruk så har de kanske skjutit 

deras ekonomiska bekymmer framför sig för att senare känna ångest över sina skulder. Eva menar 

att klienterna tror att de har mycket större skulder än vad de i själva verket har och många går runt 

med bördan helt i onödan. Eva tycker att det är modigt att ta tag i sina ekonomiska bekymmer för  

hon tror upplevelsen av att inte ha kontroll över ekonomin genererar skamkänslor. Avslutningsvis 

säger hon att hon tror att pengar är lika viktigt för klienterna som för resterande befolkning.

Anne tror att drogerna skapar hinder för klienterna att ta tag i sina skuldproblem, för de vet vad 

som kommer efter. Hon säger att socialarbetarna själva har blivit bättre på att ta hand om 

klienternas ekonomi men att de har mycket kvar att göra. Hon tillägger. ”Om man har levt med 

drogerna under den största delen av sitt liv så har man ju tappat realistiska värderingar om ekonomi. 

Man är inte så van att handskas med småpengar i vardagen.”

Boendesituation
David talar om hur han tror att klienterna ser på hur livskvalitet är kopplat till boende. Han tycker 

sig se att det varierar beroende på individ. Somliga kan bo på hotellhem i åratal utan att skaffa 

personliga ägodelar som bland annat möbler. Somliga kan leva i flera år utan att sätta en personlig 

prägel. Han menar att de är det mest extrema. Han beskriver också en annan ytterlighet. ”Andra 

boar in sig nåt jävulskt. Så miljön har stor inverkan, absolut. Lugn och trygghet är också viktigt, 

men det är ju lite beroende på var personen kommer ifrån.”

Eva tror också att boendet spelar stor roll, men, inflikar hon, det beror på var personen befinner 

sig rent psykiskt. Hur miljön ser ut, hur klienterna blir bemötta där de bor och tryggheten spelar stor 

roll för klientens livskvalitet. Anne menar att boendet och dess utformning är ett grundbehov som 
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måste tillgodoses. Hon tror även att det är viktigt att klienten får chans att sätta sin egen prägel på 

boendet, att göra det personligt. Gällande härbärgesplaceringar så menar Anne att det är omöjligt för 

klienterna att sätta sin personliga prägel på boendet. 

Eva menar att just detta är det svåra med själva boendetrappan, alltså att ta sig från hemlöshet,  

via härbärge och eventuellt korttidshem, referensboende och hotellhem till att slutligen komma till  

en träningslägenhet för att i slutändan få ett eget kontrakt. Hon säger att det tar tid innan klienten får  

chans att sätta sin egen prägel på boendet där de har möjlighet att göra vad de vill. Anne beskriver 

att synen på vad ett boende ska innebära, kanske inte stämmer in på alla. Hon uttrycker det så 

här.”Men sen är det ju en del människor som inte vill bo själva och som inte klarar det. De behöver 

det kollektiva och de behöver uppbackning och det blir ju ett värdigt varaktigt boende. Och vi har ju 

föreställningen i vårt samhälle om hur man ska bo. Och det stämmer kanske inte in på alla.”

Arbetssituation
Samtliga informanter anser att det är viktigt för klienterna att ha en sysselsättning, oavsett om det är  

ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden, en OSA – anställning eller aktivitetsgrupper. Att  

undvika passivisering är ett viktigt mål för att fortskrida klienternas utveckling framåt. David anser 

att en sysselsättning kanske inte är det första som händer när han beviljar en klient insatser, för där 

går ett varaktigt boende först. Men det är definitivt av vikt att klienterna får en tillvaro med 

aktiviteter och sysselsättning som gör att vardagen känns meningsfull. 

Anne citerar en av sina klienter som formulerade sig enligt följande.”Jag jobbade tjugofyra 

timmar om dygnet för att slippa jobba fyrtio timmar i veckan. Det är ingen reglerad arbetstid när det  

gäller jakten på drogerna.”Anne förklarar att det kan vara ytterst svårt för klienter att komma 

tillbaka till arbetslivet efter flera års bortavaro. Eva menar att det krävs mycket energi för en klient  

att komma tillbaka till livet. De som socialsekreterare måste då vara där och stötta klienterna när det  

inte fungerar eller känns tungt.
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Analys och tolkning 
I följande kapitel kommer jag att analysera och tolka resultatet utifrån mina teoretiska  

utgångspunkter och tidigare forskning. Vidare har jag delat upp materialet i fem teman, som även 

var huvudteman vid intervjutillfällena. Jag har analyserat varje enskilt tema och sedan anknutit till  

teori och forskning.

Känslomässiga upplevelser
Samtliga av klientgruppen talade på olika sätt om vikten av att få höra till, att känna sig integrerad.  

Att få vara ”normal” och som alla andra, att inte pekas ut som missbrukare var viktigt (Halldin, 

2001). Lotta och Sussi beskrev att de inte hade något emot att trängas på tunnelbanan, då detta 

representerar normalitet för dem. De tyckte tidigare att det var jobbigt att bli uttittade och att andra  

såg att de missbrukade. Här kan Goldbergs (2005) teori om avvikelsespiralen och 

missbruksproblematiken appliceras. Grundproblemet kan bestå av ett negativt samhälleligt tryck där  

personen upplever sig som mindervärdig och befinner sig i ett utanförskap. Detta kan 

vidareutvecklas till stämpling och som i sin tur bildar personliga bekymmer såsom negativ självbild 

och ångest (a.a.). För att klara av ångest och personliga bekymmer så tar personen till 

flyktmekanismer som kan vara tillexempel alkohol eller droger. Att uppleva en tillfredsställelse att  

nu få vara vanlig och glida in i mängden är starkt prefererat. Halldin (2001) beskriver att ”betraktas 

som en störning” eller att inte uppfylla kraven av duglighet och hamna i utanförskap är vanliga 

känslor i samband med hemlöshet. 

Swärd talar om att hemlösa personer har svårt att identifiera sig med genomsnittliga personer 

även när de fått egen bostad (Swärd, 2000). Han beskriver att hemlösa personer får räkna med att 

bli stigmatiserade av allmänheten och denna känsla av utanförskap och förlorat människovärde 

präglar personen även när denne har blivit som alla andra (a.a.). David har uppfattat en ambivalens i 

och med klienter som både vill och inte vill, leva ett Svenssonliv och normaliseras. På samma gång 

som klienter vill bli självbestämmande och fria så har vissa ibland svårt att ”rätta sig i leden”. Eva  

tror att målet för klienterna ibland kan vara att normaliseras och få ett Svenssonliv, samtidigt som 

hon ibland kan förnimma ett förakt mot detta liv, på grund av att det många gånger är en lång och 

besvärlig väg dit. 

Båda informantgrupperna talar om bakslaget och besvikelsen gällande att komma dit som 

klienterna har önskat. ”Blev det inte mer än såhär” är skildringar från både Sussi och Lotta. 

Goldberg (2005) beskriver att inte kunna utveckla sig själv och sitt intellekt skapar meningslöshet 

och kan även uppbringa maktlöshet av att inte kunna påverka sin egen situation .

Sammantaget talar samtliga informanter om värdet av frihet. Frihet i att kunna gå ut utan att  
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känna sig uttittad, att slippa stå under socialtjänstens övervakning och att kunna välja och 

förverkliga sina planer i det vardagliga livet kan kopplas till Naess teori (Refererad i Nordenfelt,  

1991). Kajandi (2006) beskriver att en människa med självbestämmande och inre kontroll avgör 

känslan av livskvalitet.

Johannes berättade att inte någon vet om att han är hemlös och bor på ett HVB – boende. Han 

var rädd för att bli dömd och känslan av skam var avgörande för att inte berätta. Swärd (2000) 

menar att föreställningen om att hemlöshet alltid utgår ifrån ett alkoholmissbruk är djupt rotad i  

allmänheten vilket i sin tur kan generera utanförskap. Naess teori om känslomässiga upplevelser 

grundar sig på känslan av trygghet i vardagen, vilket av naturliga anledningar inte kan uppfyllas i 

och med osäkert boende (refererad i Nordenfelt, 1991).

Ensamheten är något som Lotta betonade under intervjun. Hon menar att det värsta var att inte ha 

sociala nätverk eller ingå i ett sammanhang. Detta är något som även Beijer tar fasta på (Halldin,  

2001). Hon beskriver att rädsla och ensamhet och dess utanförskap, att ha känslan av att inte duga, 

var uttalade känslor i pilotstudien om 35 hemlösa i Stockholm (a.a.). 

Lotta beskrev att när socialtjänsten släpper sina klienter, efter att försökslägenheten har blivit  

överskriven, så tar många återfall på grund av ensamheten och otryggheten. Här är det enligt Allardt 

(1977) svårt för tidigare missbrukare att byta ut sitt sociala nätverk. Han menar att en person med 

tidigare missbruksproblematik inte enbart byter ut sitt nätverk utan också sin egen identitet. Att  

sedan skaffa sig nya nätverk, och en ny identitet kan komma att ta lång tid, vilket under tiden kan 

generera ensamhetskänsla (a.a.). Kajandi (2006) menar att de mellanmänskliga relationerna är 

viktigt för att en person ska undvika isolering. Det individuella välbefinnandet är avhängigt till  

personens nätverk och sociala kontakter. Isolering kan i sin tur leda till att personen går tillbaka till  

missbruket efter det att den har blivit ställd utanför gemenskapen (Allardt, 1977).

Engagemang
Lotta berättar att hon har svårt att få det ekonomiska att gå ihop när hon vill resa till vänner, och 

Sussi har fått göra avkall på att rida, eftersom det är för kostsamt. Johannes berättar på samma sätt 

att hans nöje i att handla kläder har fått stå undan för att ha råd med mat och basala behov. 

Bowpitt & Harding (2009) talar om vikten av att före detta hemlösa återuppbygger sina 

resurser för att på längre sikt få en hållbar återgång till ett mer normalt liv, och känna trygghet i att  

leva under vardagliga förhållanden. Lotta menar även att det är svårt att integreras i samhället med  

tanke på att fritidsaktiviteter kostar och därför upplever hon utanförskap. Genom att anknyta till  

Allardt (1977) som menar att en person som står utanför gemenskapen riskerar att bli isolerad vilket 

minskar chansen till integration. Kajandi (2006) påpekar att de materiella resurserna, 
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gruppsamhörighet, integration och socialt umgänge är basen för välbefinnande, vilket inte sker i och 

med Lottas känsla av att inte få ta del av vardagliga kontakter.

David tror att klienterna ibland tar semester och har chans att ägna sig åt aktiviteter, han tror att  

det mer är individuellt. Eva däremot, tror att arbetet med återetableringen kostar klienterna mycket  

energiresurser och att de inte orkar med ”guldkanten” i livet. Peter Sohlberg visar på kartläggningar 

som menar att fritidsaktiviteter är starkt kopplat till klasstillhörighet (Goldberg, 2005) och att  

underbemedlade personer aktiverar sig i lägre grad än väl bemedlade personer. Låg aktivitetsnivå 

kan uppfattas som avhängigt med både ekonomi, social status och tidsbegränsning (a.a.).

Ekonomi
Kajandi (2006) beskriver hur betydelsefullt det är med ekonomiska resurser för att få uppleva 

livskvalitet. Klientgruppens ekonomi visade sig emellanåt skapa svårigheter för att kunna uppfylla 

sådant som inte enbart är kopplat till de basala behoven. Informanterna beskrev svårigheter med att  

få göra saker som de värdesätter på grund av låg ekonomi. Samtidigt anser alla i klientgruppen att 

de klarar sig, och har anpassat sig till sina medel trots att de inte kan göra utsvävningar. Lotta anser 

sig till och med nöjd med sin ekonomi, i relation till tidigare, Hon ändrar sig dock något när hon 

tänker på att hon måste spara till allt, till och med att gå på bio. För Lottas del är det viktiga i  

tryggheten att överhuvudtaget ha en ekonomi, snarare än att ha en god ekonomi. 

 Johannes kände sig tidigare fri när han själv kunde bestämma, när var och hur han skulle handla. 

Denna uppfattning inbegriper även Naess frihetsinnebörd (refererad i Nordenfelt, 1991). Sussi 

upplever svårigheterna med låg ekonomi som att de försvårar hennes liv genom att hon inte ens kan 

skaffa sig ett riktigt bankomatkort på grund av betalningsanmärkningar. Att göra rätt för sig och att  

ta kontroll över sin ekonomi talar båda de kvinnliga informanterna om. 

Den starka kopplingen mellan ekonomi och arbete är något som är djupt rotat i vårt samhälle, att  

ha lön och arbete anses ofta som ett tecken på normalitet (Goldberg, 2005). Eva trodde att pengar 

hade lika stor betydelse som övriga befolkningen och Anne förmodade att somliga av klienterna 

hade tappat realistiska värderingar om pengars värde, då deras penninganvändande såg annorlunda 

ut under drogperioden. Detta beskriver Allardt (1977) på ett likartat sätt. 

Boende
Hans Swärd och Martin Börjesson beskriver att de mest utsatta personerna innefattar alkohol- och 

narkotikamissbrukare, kriminella, hemlösa samt prostituerade (Socialstyrelsen, 2006). De menar att  

det är angeläget att se de individuella förutsättningarna för att skapa individuella 

utvecklingsmöjligheter åt de mest utsatta grupperna i form av bland annat boende (a.a.).
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Lotta talade om vikten av att trivas i sitt hem, ha egna saker omkring sig och känslan av ett eget 

hem. Beijer beskrev att flertalet hemlösa upplever svårigheterna med känslan av att inte ha något  

som var deras eget och att det var viktigt för att personerna att känna att de verkligen hade något 

som var deras eget samt en dörr att stänga om sig (Statens offentliga utredningar, 2007). Sussi sa sig 

vara nöjd med sin situation, utan boendestödjare. Hon tyckte att hon klarade sig bra, och menade att  

hon vet ju hur det går till eftersom hon tidigare haft lägenhet och jobb. Enligt Kajandi (2006) så 

skulle man eventuellt kunna placera in Sussi i ”A very good housing quality”. Johannes talar om att 

han aldrig har känt sig otrygg i sitt boende, det har varit lugnt och skönt, förutom de veckor som 

han spenderade på härbärge. 

Johannes berättade i intervjun om svårigheterna med att bo på härbärge och här yttrar Blid 

(2008) att utmärkande för ett hem är att det är ett privat utrymme, att den boende innehar autonomi 

utan att stå under tillsyn av personal, vilket inte är möjligt på en instutition. Han beskriver även att  

härbärgen förnekar en persons självständighet och frihet och att denna typ av boende är dåliga på att 

lösa själva hemlöshetsproblematiken (a.a.). Beijer beskriver att tillfälliga boenden med låg standard  

är destruktivt för de hemlösa och kan därmed permanenta hemlösheten (Swärd, 2000). Blid (2008) 

påtalar även att ett hem ska upplevas tryggt och beständigt, inneha rutiner, social omgivning, frihet  

samt att den boende ska ha möjlighet att utveckla sin identitet. Samtliga i socialarbetargruppen 

menade att miljön, bemötande och tryggheten spelade stor roll för klientens livskvalitet. 

Vidare menade Eva att det kunde ta tid för klienten att få ett personligt hem, då det många gånger  

tog tid att ta sig upp för boendetrappan. Synen på vad ett boende är, stämmer kanske inte in på alla,  

menade Anne. Hon åsyftade att det finns föreställningar om hur man ska bo och leva och att det 

kanske inte stämmer in på alla individer. På samma sätt beskriver Socialstyrelsen (2009) hur viktigt  

det är att möta individuella behov, och att boendelösningarna behöver komma att förändras för att  

skapa högre grad av behovsanpassat stöd (a.a.). De beskriver att hemlösa har samma rätt till ett 

tryggt och långsiktigt boende och att vägen till självständighet många gånger sker stegvis, men 

stödet behöver kanske inte enbart vara avhängigt en typ av boendelösning, då de individuella 

behoven behöver tillgodoses på olika sätt (a.a.).

Lotta talade om återfallsrisken som kunde komma att ske, när socialtjänsten släpper klienterna.  

Detta beskriver även Allardt (1977). Det fanns en trygghet i att hon kunde ta hjälp av 

boendestödjare och socialarbetare om något inte fungerade. Kajandi (2006) skriver om att ”bad 

housing quality” karaktäriseras av att en person saknar autonomi, och att just den boendelösningen 

inte är rätt för personen. Det kan vara så att personen behöver mer eller mindre hjälp och att 

personen upplever negativa känslor inför den nuvarande boendesituationen. När boenderesurserna 

inte matchar behovet så minskar personens trygghet (a.a.). Som Lotta påpekade har många varit i 
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missbruket under hela sitt vuxna liv och då är det svårt med att skapa rutiner, trygghet och att göra 

vardagliga saker. Det tog enligt henne tid att acklimatiseras in i den nya vardagsmiljön. Jan Halldin 

talar i detta sammanhang om vikten att göra en uppföljning av insatserna för klienterna (Swärd, 

2005). Detta är nödvändigt av flera skäl; dels att komma till klarhet med effekterna av klientens 

vård, samt att ta reda på vad som hänt med klienten efter avaktualiseringen (a.a.). 

Arbetssituation
Vikten av att sysselsätta sig är något som samtliga informanter har talat om. Lotta och Sussi talade 

om vikten av att känna sig behövd, vara medbestämmande och ansvarig på arbetsplatsen genom att 

ha fått ett förtroende. Kajandi (2006) menar att både arbete, självbestämmande, trygghet samt 

gemenskap är viktigt att uppfylla för att personen ska uppleva livskvalitet. Johannes beskrev att han 

ibland kände att det var fruktlöst att söka jobb, då han aldrig kom vidare i nästa steg. Här menar 

Kajandi att det mest grundläggande rörande de yttre livsvillkoren inte är uppnått, varpå individen 

upplever meningslöshet (a.a.).

Franzén menar på att det svenska samhället är uppbyggt på löneberoende och det har skapats en 

normalitet kring de förväntningar på hur livet ska levas (Goldberg, 2005). Franzén anser att det 

finns problem kring löneberoende, vilket handlar om att först ska personen skaffa ett arbete, med 

vetskapen om arbetslöshet som ett reellt hot. Sedan ska personen behålla arbetet, vilket inte heller är  

enkelt. Franzén menar att tidigare missbrukare har svårt att organisera sig på arbetsmarknaden, 

beroende på att de inte lika lätt kan identifiera sig som en grupp. Oftast ligger även stigmatisering 

till grund för marginalisering på arbetsmarknaden. Alltså talar man ogärna om sitt förflutna som 

missbrukare (a.a.).

Samtliga socialarbetare såg att undvika passivisering av klienterna. Allardt (1977) menar att för  

att en person ska uppleva livskvalitet så krävs att denne har resurser som behövs för att tillgodose 

sina behov. Resurserna kan handla om integration i arbetslivet, gruppsamhörighet och vilken plats 

personen har i samhället (a.a.). Precis som Anne menade så finns det stora svårigheter med utsatta 

grupper på arbetsmarknaden. De löper större risk för arbetslöshet och problem av psykisk natur 

såsom dåligt självförtroende, isolering, exklusion och upplevelse av överflödighet (Goldberg, 

2005). Detta kan komma att bli ett cirkelmoment som gör att personen får lägre form av livskvalitet.  

I vår kultur spelar arbetet en central roll i människans liv. Att vara inkluderad i den reguljära  

arbetsmarknaden och ha en sysselsättning eller arbete är betydelsefullt för den enskilda individen 

(a.a.).
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Sammanfattning av resultatet 

I följande avsnitt kommer jag att lyfta fram några aspekter och koppla det till teori och tidigare  

forskning. Därefter diskuterar jag huruvida undersökningens syfte har uppfyllts samt om 

frågeställningarna har varit möjliga att besvara. 

De analyser och tolkningar av resultatet som har kommit att bli välartikulerade var aspekter 

såsom självbestämmande, normalitet, sociala nätverk och ensamhet, att ha en givande sysselsättning 

och ett trivsamt boende. Vidare kan dessa aspekter läggas i facken för yttre villkor, mellanmänskliga 

kontakter och inre psykologiska tillstånd (Kajandi, 2006). 

Normaliteten visade sig starkt när informanterna talade om att känslan att få glida in i mängden 

och bli accepterade av allmänheten. Den stigmatisering som de var vana vid av övriga 

befolkningen, men som nu inte längre fanns kvar, hade skapat avtryck i självbilden. Några av 

informanterna talade ännu om sig själva i ”vi och dom” termer, trots att de längre inte missbrukade,  

utan numer bodde i en egen lägenhet och hade en sysselsättning. Swärd beskriver att även om 

klienterna har blivit ”vanliga” medborgare så finns identifikationen av sin tidigare självbild kvar i  

deras syn på sig själva (Swärd, 2000).

Aspekter av Kajandis (2006) livskvalitetsteori såsom ekonomi, boende, engagemang, arbete och 

känslomässiga upplevelser fann jag överlappa varandra och var beroende av var och ens funktion. 

Att ha ett boende bidrar till att personen kan skaffa ett arbete. Arbetet i sin tur ger personen 

självbestämmande, resurser såsom ekonomi och självförtroende att kunna aktivera sig i 

samhällslivet och skaffa sig ett nätverk. Engagemanget genererar känslomässig styrka som kommer 

att bilda självsäkerhet, god självbild och trygghet. Dessa komponenter bildar god livskvalitet. 

Trots att det finns individuella värderingar av vad livskvalitet innebär så har alla svarat att  

boende, ekonomi, arbete, socialt nätverk och känslomässiga upplevelser är de viktigaste för 

klienterna. Tidigare forskning och teorier om vad som spelar en viktig roll för klientens upplevelse 

av livskvalitet stämmer alltså in på mitt resultat. Trots att jag använde mig av en förberedd 

frågeguide med frågor som berörde samtliga aspekter av livskvalitetsteorin, så var dessa teman 

huvudsakligt återkommande för samtliga.

Både socialarbetargruppen och klientgruppen ansåg att socialt nätverk, trygghet, en meningsfull 

sysselsättning och ett värdigt boende spelade en viktig roll. Klientgruppen påtalade att ensamheten 

var ett problem, vilket socialarbetarna likaså artikulerade. De var medvetna om att tog tid att bygga  

klienternas nya sociala nätverk och att boendestödjarna spelade en viktig roll i vissa klienters liv.
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Syfte och frågeställningar uppfyllda

Genom att ha tagit hjälp av Kajandis (2006) mätinstrument kring livskvalitet och vedertagen 

forskning kring hemlöshet så har jag både kunnat ställa relevanta frågor samt fått relevanta svar 

anknutet till livskvalitet och hemlöshet. Klientgruppen har i enlighet med mina frågeställningar  

beskrivit hur de upplever livskvalitet i livet och socialarbetargruppen har på samma sätt svarat på 

frågor om hur de tror att sina klienter upplever livskvalitet. Samtliga informanter har beskrivit  

liknande svar, gällande att livskvaliteten är avhängigt boende, ekonomi, arbetssituation, 

känslomässiga upplevelser och mellanmänskliga kontakter. Syftet med min studie har varit att  

förstå, beskriva och analysera tolkningar av livskvalitet utifrån klienternas perspektiv, genom att  

använda mig av både klient och socialarbetargrupp. Jag har fått svar på mina frågeställningar om 

hur klienterna ser på livskvalitet och även hur socialarbetarna tror att klienter upplever sin 

livskvalitet. 

Genom att ha beskrivit klienter och socialarbetares syn på livskvalitet för klienterna och kopplat  

samman resultatet med teori och tidigare forskning hoppas jag att jag har kunnat bidra med bättre 

förståelse för gruppen av klienter och deras upplevelse av livskvalitet. Med tanke på bristen av 

studier kring hemlöshet förenat med livskvalitet försökte jag finna en högre grad av förståelse. Med 

detta anser jag mig ha uppfyllt både syfte och fått svar på mina frågeställningar.

Slutsatser

Helhetsbilden som jag har fått av klientgruppen är att de är övergripande nöjda med de insatser som 

Efh har erbjudit dem. De har varit övervägande positiva kommentarer om socialarbetarnas 

bemötande och förståelse för klienterna. Verksamheten har fungerat som ett stöd i sökandet efter 

deras individuella livskvalitet, även om det är svårt att uppfylla den när klienterna lever på 

riksnormen. Men boende, arbete, ekonomi och till viss del socialt nätverk har Efh hjälpt och stöttat  

dem i. Sammantaget var synen på livskvalitet likartad för båda informantgrupperna. Det var inget 

som skilde dem åt i deras grundläggande synsätt. Snarare var det nästa steg, utöver det basala, det 

vill säga känslor av frihet och självbestämmande och viljan att passa in som skilde dem åt och som 

socialarbetarna inte talade så mycket om. 

Skillnaderna i synen på livskvalitet låg snarare i att socialarbetarna inte riktade in sig på de olika  

nivåerna av livskvalitet. När boende, ekonomi och sysselsättning hade rätats ut var det istället upp 

till klienterna själva att skapa sina sociala nätverk och skaffa sig aktiviteter som bidrog till känsla av  

meningsfullhet och självförtroende. Visserligen stämmer det in på ramlagens och socialtjänstlagens 

konturer. Det är inte socialarbetarens ansvar att agera curlingförälder åt sina klienter, men av allt att  

döma så kan högre individuell grad av hjälp behövas för att utforma insatserna med större fördel. 
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Jag uppfattade att socialarbetarna utgick ifrån lagar och regler som måste följas på ett alldeles  

korrekt sätt, så det var inte mellan klient och socialarbetare som diskrepansen låg. Snarare verkar 

det som om diskrepansen vilar på en strukturell och politisk nivå. 

Problemet kvarstår om arbetet med att trygga klienters framtid och att hitta genomtänkta  

effektiva insatser för att självbestämmandet och att den individuella hjälpen ska förbättras.  

Strategierna måste utgå ifrån klienternas egna uppfattningar om vad som är bra för dem och vilket 

personligt stöd som kan komma att behövas. I dagsläget verkar boendelösningarna vara inriktade på 

att åtgärda, snarare än att verka för en god utveckling för klienterna. Som både Socialstyrelsen, 

socialarbetare och klienter betonat så är boendetrappan kanske inte det ultimata för alla klienter.  

Somliga klienter kan komma att behöva mer eller mindre stöd och vissa klienter behöver eventuellt  

längre tid för att komma till en punkt där de känner sig trygga inför att ta steget ut i det nya livet.

Egna reflektioner

När jag startade min sökning efter material trodde jag till en början att det skulle finnas en ansenlig  

mängd litteratur och artiklar angående ämnet hemlösas syn på livskvalitet. Jag kom relativt snabbt  

att inse att så inte var fallet. 

Jag fann åtskilliga forskningsstudier om ämnet livskvalitet och hemlöshet, men ingen av dessa 

var på något sätt relaterade till klienter inom hemlöshetssektorn. Detta var för mig en intressant  

iakttagelse då jag hade föreställningar om att det skulle finnas en stor del studier i hur hemlösa 

klienter upplevde sin egen syn på livskvalitet. Med tanke på att hemlösheten i Sverige har ökat med 

2 000 – 3 000 personer sedan 1999 (Socialdepartementet, 2007) och att Stockholms stad har 

finansierat, genom stimulansmedel och öronmärkta medel, kommuner och landsting för att kunna 

motverka hemlöshet. Insatserna för personer som är intagna på kriminalvårdsanstalt, HVB-hem 

eller stödboende och behandlingsenheter, uppgick mellan åren 2007 och 2008 till 109, 5 miljoner 

kronor. Under samma år fick verksamheter med personligt ombud för personer med psykiskt 

funktionshinder ökat statsbidrag med 20 miljoner per år (a.a.). Under samma tidsperiod finansierade 

regeringen 450 000 kr för lokalt utvecklingsarbete för att undvika antalet vräkningar. 

Socialstyrelsen (2008b) beskriver i sin lägesrapport att under 2007 landade kostnaderna för insatser 

för vuxna missbrukare gällande institutionsvård, familjehem, öppna insatser, bistånd som avser 

boende, individuell behovsprövad öppenvård samt övriga öppna insatser på 5 354 miljoner kronor 

(a.a.). Det är stora kostnader för insatser gällande hemlösa personer med missbruks- och psykiska 

funktionshinder varje år. Flertalet rapporter och utvärderingar kring insatser för hemlöshet har 

publicerats, främst från socialstyrelsens sida. Trots detta finns det väldigt lite forskning och 

utvärderingar kring brukarnas egna upplevelser och betraktande kring begreppet livskvalitet eller 
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deras åsikter om hur de skulle vilja se att sin vardag utformades eller vilken utformning som 

socialtjänstens insatser ska ha. Med livet som kompetens förefaller det rimligt att de som har störst 

kännedom om vad som är en god levnadstandrad är de som lever i och med en osäker boendeform, 

när enorma ekonomiska insatser läggs på just gruppen hemlösa och missbrukare.

Jag ställer återigen frågan om varför inte klienterna blir tillfrågade om hur de vill ha det? Jag 

anser att den ökande hemlösheten snarare är kopplad till makro än till mikronivå (Swärd, 2000) och 

är en strukturell faktor, ett folkhälsoproblem (a.a.). Jag menar att det krävs mer information och 

brukarinflytande för att göra en utvärdering som håller för att sedan komma till rätta eller få ner  

hemlöshetsstatistiken i det långa loppet. Det är Regeringens uppgift att väcka intresse och komma 

till stånd med att brukarna får del av utformningen av vård och boende. Socialtjänstförvaltningarna 

följer lagar och anvisningar för hur insatserna ska utformas och därför är det viktigt att det 

tillkommer regeringsbeslut om förändring till förbättring. Att inte gå till kärnan av de personer som 

problemet berörs, är en allvarlig negligering av både personerna som berörs samt problemet i stort. 
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Bilaga 1

Mitt namn är Elina Eriksson och jag läser min åttonde termin till socionom på Ersta Sköndal 
Högskola. Det är jag som kommer att skriva uppsatsen och göra intervjuerna.
Jag kan nås på telefonnummer 070-266 28 44. 
Min epostadress är elina.eriksson@student.esh.se.

Här nedan beskrivs de etiska aspekter som jag vill diskutera innan intervjun påbörjas. Beräknad tid 
för intervjun är ca 1 timma. 
Jag vill gärna spela in intervjuerna, som ett komplement till mina minnesanteckningar.

 Informationskravet lyder:
• Presentation av mig själv samt min utbildning.
• Syftet med studien är att beskriva och analysera hur socialarbetare och aktuella klienter på 

Enheten för hemlösa ser på fenomenet livskvalitet, utifrån ett klientperspektiv. 
• Studien kommer att genomföras genom intervjuer med socialarbetare och klienter på 

Enheten för hemlösa. Insamlat material kommer att samordnas i en uppsats på C-nivå. 
• Arbetet med uppsatsen påbörjades i februari 2010 och skall vara avslutat i april 2010. 

 
Samtyckeskravet lyder:

• Du deltar frivilligt i intervjun.
• Du har närsomhelst rätt att avbryta din medverkan under intervjun.  
• Har du eventuella frågor om samtycket?

Konfidentialitetskravet  lyder:
• Du kommer att vara anonym i uppsatsen. 
• Du kommer att avidentifieras i uppsatsen. Namn och personlig karaktäristika kommer inte 

att publiceras. 
• Jag kommer att transkribera ljudupptagningen till text. Efter att uppsatsen är klar och 

godkänd kommer inspelningarna av intervjuerna att förstöras.  
• De anteckningar som görs kommer att användas under uppsatsarbetet. Då uppsatsen blivit 

klar och godkänd kommer anteckningarna att förstöras.  
 
Nyttjandekravet lyder:

• Den färdiga uppsatsen kommer att presenteras på Ersta Sköndal Högskola. Dessutom 
kommer uppsatsen att finnas tillgänglig på internet, via Ersta Sköndals Högskolas bibliotek. 

• Jag vill förbehålla mig rätten att använda uppsatsen i min kommande utbildning samt mitt  
framtida yrkesliv. 

• Den informationen som lämnas vid intervjun kommer endast att användas till uppsatsen.  

□ Jag önskar ta få en kopia på den färdigskrivna uppsatsen 
 Jag har tagit del av ovanstående och samtycker till dessa villkor.
Namnteckning Namnförtydligande
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Bilaga 2

Frågeguide till klienter

• Vad betyder livskvalitet för dig? (fritid, hälsa, boende, frihet, trygghet, relationer, 
förutsägbarhet, högsta visavi lägsta nivå)

• På vilket sätt upplever du livskvalitet i ditt liv? (saknas, önskas) 
• Hur tror du att din socialsekreteraren ser på livskvalitet? (Liknande uppfattningar) 

Boendesituation
• Hur ser din boendesituation ut för tillfället? (nöjd, missnöjd)
• Känner du dig trygg i ditt boende? (känns som ditt eget, att du får bo kvar)
• Hur skulle du vilja att din boendesituation såg ut?(likadan, annorlunda)

Arbetssituation
• Arbetar du för tillfället?
• Hur upplever du din nuvarande situation? (Trygg, stressad, glädje)
• Ekonomisk situation
• Vilka känslor har du inför ekonomi och pengar? (stressad, nöjd, besviken?)
• Hur ser du på pengar i relation till livskvalitet? (Viktigt eller mindre viktigt?Utövr d  

basala,mat)

Engagemang 
• Har du möjlighet att ägna dig åt eventuella intressen på din fritid?
• Skulle det höja din livskvalitet att göra det du önskar? 

Känslomässiga upplevelser
• Vilka känslor har du inför hjälpen av EFH? (Skam, tacksamhet, trygghet, likgiltighet?)
• Hur har det känts att vara klient på EFH? (styra insatserna? Mkt eller lite stöd?)
• Känner du att din socialarbetare möter dig i dina känslor? (orkar lyssna)
• Hur ser du på frihet? (Hinder? Självbestämmande, självständig, känner du dig fri?)
• Är det viktigt med relationer kopplat till livskvalitet? (familj, partner, vänner,  

socialarbetare?) 
• Hur uppfattar du dig själv som person? (Självförtroende etc)
• Hur skulle du beskriva ditt mående? (Glad eller dyster, likgiltlig)  
• Hur upplever du livet? (ex. tryggt eller oförutsägbart, trist, spännande)
• Hur ser du på framtiden? (Mål)
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Bilaga 3 

Frågeguide till socialsekreterare

• Vad innebär livskvalitet för er? (lägsta visavi högsta nivå?)
• Vad tror ni livskvalitet innebär för klienterna? (Hur ser de på livskvalitet?)
• Tror ni att ni har liknande syn på livskvalitet som klienterna? (detsamma för alla?)
• Hur tror ni att klienterna ser på hälsa och välbefinnande? 

Boende 
• Vilken betydelse tror ni att boendet har för klienterna och deras livskvalitet? (miljö 

betydelse)

Ekonomi 
• Hur stor roll tror ni ekonomin spelar för klienterna? (god livskvalitet eller överlevnad?)

Arbetssituation
• Hur ser ni på klienter kopplat till arbete och sysselsättning?
• Spelar sysselsättning någon roll, och i så fall hur? Hur kan det kopplas till klienternas 

livskvalitet?

Engagemang 
• Det kan vara energikrävande att leva under osäkra boendeformer. Tror ni att klienterna har 

energi över att göra saker som de tycker är roligt, när dagens vardagsuppgifter och krav är 
uppfyllda?

• Hur ser ni på klienter kopplat till fritid och aktiviter?

Känslomässiga upplevelser
• Hur tror ni att klienterna ser på sig själva? (Självbild, självförtroende, självständiga)
• Hur tänker ni kring klienternas självbestämmande? (bestämma över sin vardag? krav)
• Bidrar EFH till att klienterna känner att de klarar av att göra saker själva? för mkt/lite  

insatser)
• Hur tror ni att klienterna uppfattar att ta emot hjälp från EFH? (viktigt m. socrelationen?)
• Vilka känslor tror ni att klienterna har inför EFH? (ex. trygghet, rädsla, osäkerhet?)
• Anser ni att ni kan möta klienterna i deras känslor?
• Hur tänker ni kring klientens nätverk? (Vilken roll spelar det)
• Vad anser ni är en förbättrad livssituation för klienterna? (Är det kopplat till livskvalitet?)
• Tar ni hänsyn till livskvalitet i era bedömningar? (ex klienters önskemål)
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