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Abstract 

Studien handlar om processen som leder ut ur hemlöshet, och jämför personer med en psykisk 

funktionsnedsättning och personer utan. Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med nio 

personer som har lämnat hemlöshet och missbruk. Fokus för studien och intervjuerna har varit 

individens upplevelse av processen som leder ut ur hemlöshet. Fem av intervjupersonerna 

hade en psykisk funktionsnedsättning och fyra av intervjupersonerna hade ingen diagnos. Vi 

har använt oss av Helen Ebaughs (1988) exitteori för att tolka och tematisera resultatet. I 

analysen har vi utvecklat teorin utifrån resultatet, då teorin inte beskriver individer som 

lämnar rollen som hemlös. Processen som leder ut ur hemlöshet har sett olika ut för 

intervjupersonerna i studien men det har funnits gemensamma inslag. Processen har tagit tid, 

vilket har varit viktigt för individen för att lyckas etablera sig i den nya rollen. För 

intervjupersonerna har det varit centralt att tillfriskna från missbruk för att ta sig igenom 

processen som leder ut ur hemlöshet. I början av processen var det viktigt att få lugn och ro 

omkring sig och senare i processen att finna en meningsfull sysselsättning samt en ny 

umgängeskrets för att kunna etablera sig och känna trygghet i den nya rollen. För många har 

självhjälpsgrupper eller ideella föreningar varit en plattform för dessa aspekter. Många har 

uppgett att det varit svårt att bryta med tidigare bekanta som fortfarande var kvar i missbruk. 

En annan svårighet som har beskrivits var misstroende från myndigheters sida. Processen som 

leder ut ur hemlöshet har varit likartad för personer med eller utan en psykisk 

funktionsnedsättning. Skillnaden har bestått i den sista fasen, att bygga nytt, då det har varit 

viktigt för personer med en psykisk funktionsnedsättning att få förståelse och kunskap om 

samt professionell hjälp med sin funktionsnedsättning.   

 

Sökord: Hemlöshet, psykisk funktionsnedsättning, övergång, vändpunkter 

Keywords: Homelessness, mental illness, transition, turning points 
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1. Introduktion 

Majoriteten av hemlösa lider av missbruk eller psykisk funktionsnedsättning (FoU, 2007. & 

Socialstyrelsen, 2000). Under 90-talet då psykiatrireformen ägde rum ökade andelen hemlösa 

med psykisk funktionsnedsättning från 17 till 47 procent (Runquist & Swärd, 2000).   

Reformens huvudsyfte var att öka delaktighet och gemenskap i samhället för personer med 

psykisk funktionsnedsättning genom meningsfull sysselsättning och värdigt boende 

(Socialförvaltningen, 2003). Denna grupp människor har haft svårare att få det stöd de 

behöver eftersom deras problematik är uppdelad på två olika huvudmän. Oftast söker 

personen hjälp antingen hos psykiatrin eller hos socialtjänsten vilket ställer stora krav på 

samarbetet mellan de båda huvudmännen (Thunved & Norström, 2010). 

Det finns mycket forskning kring hemlöshet. Denna forskning tar sig ofta utgångspunkt ur 

ett samhällsorienterat perspektiv kring orsak och förklaringsmodeller av hemlöshet. Den 

forskning som finns om individens perspektiv behandlar framför allt individuella orsaker till 

individens hemlöshet och hur olika insatser fungerar (Runquist & Swärd, 2000. & FoU, 

2007).  För att socialtjänsten ska kunna hjälpa hemlösa med dubbel problematik krävs 

kunskaper om hur problemet ser ut för dessa individer. Det finns begränsad forskning om 

individens egen upplevelse av vägen ur hemlöshet (Swärd, 2008., Heuchemer & Josephson, 

2006., McNaughton, 2008., Arnsvik, 2011. & Socialstyrelsen, 2012). Det behövs kunskap och 

förståelse om vad individen själv upplever som viktigt för att han eller hon ska kunna förändra 

sin situation och lämna hemlöshet. Det finns ingen forskning om processen som leder ut ur 

hemlöshet för personer med en psykisk funktionsnedsättning.   

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att jämföra hur individer med respektive utan en psykisk funktionsnedsättning 

upplever processen som leder ut ur hemlöshet. 

 Vad upplever individen underlättar eller försvårar processen som leder ut ur 

hemlöshet? 

 Hur ser skillnaderna ut i processen som leder ut ur hemlöshet för personer med 

psykiskt funktionsnedsättning i förhållande till personer som inte har det? 

 Varför är rollutträdet och socialiseringen in i en ny roll centralt för processen som 

leder ut ur hemlöshet  
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1.3 Definitioner  

Psykisk funktionsnedsättning 

Socialstyrelsen skriver att begreppet funktionshinder bör bytas mot funktionsnedsättning. De 

hänvisar dock innehållsmässigt till den nedan beskrivna definitionen från den statliga 

utredningen nationell psykiatrisamordningen (hämtad från Socialstyrelsens den 29 april 

2012). Vi har valt att följa Socialstyrelsens rekommendationer och använda begreppet 

funktionsnedsättning i vår uppsats. I studien har vi utgått från SOU nationella definition av 

psykiska funktionshinder som lyder: 

 En person har ett psykiskt funktionshinder om: han eller hon har väsentliga svårigheter med att 

utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas 

komma att bestå en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning. Psykisk 

störning är ett samlingsbegrepp för alla psykiska tillstånd som har eller skulle kunna ha 

diagnostiserats som en sjukdom (SOU, 2006:5, s5).  

 

Hemlöshet 

Begreppet hemlöshet är svårdefinierat eftersom beskrivningen av hemlösa är beroende av 

kontexten. Hemlösheten har sett olika ut över tid och varierar beroende på hur samhället i 

stort ser ut (Runquist & Swärd, 2000. & Swärd, 2008). Sveriges myndighetsdefinition på 

hemlöshet beskrivs av Socialstyrelsen. Man utgår ifrån fyra situationer som beskriver hur 

hemlöshet definieras. Socialstyrelsen skriver att hemlöshet inte är knutet till en viss sorts 

person, utan snarare är situationsbundet (Socialstyrelsen, 2012). Socialstyrelsens definition 

och indelning på hemlöshet är följande: 

Situation 1 
En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare. 

Situation 2 
En person är intagen/inskriven på antingen; kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller 

stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution och som 

planeras skrivas ut inom tre månader efter mätperioden, men utan egen bostad ordnad inför 

utskrivningen/utflyttningen. Hit räknas även de personer som skulle ha skrivits ut/flyttat ut, men 

som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad. 

Situation 3 
En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning (till exempel 

försökslägenhet/träningslägenhet/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt) på grund av att personen 

inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon 

form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler. 

Situation 4 
En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett 

tillfälligt (kortare än tre månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt hos 

privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl 

och känner till att denna hemlöshetssituation gäller under mätperioden (hämtat från Socialstyrelsen 

den 17 maj 2012). 
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1.4 Uppsatsens disposition och ansvarsfördelning   

Inledningsvis presenterar vi en kort bakgrund om situationen för hemlösa och även 

socialtjänstens ansvar för individer med en psykisk funktionsnedsättning. I kapitel två följer 

en redovisning av kunskapsläget kring processen som leder ut ur hemlöshet och även 

forskning som rör hemlösa med en psykisk funktionsnedsättning. I kapitel tre redovisar vi den 

teoretiska utgångspunkt vi valt för studien. Därefter följer kapitel fyra där vi redogör för val 

av metod och hur vi har gått till väga. I kapitel fem redovisar vi resultaten, ut efter faserna i 

exitteorin. I kapitel sex presenterar vi vår analys som också delas in efter faserna i Exitteorin. 

I kapitel sju redovisar vi slutsatserna som svarar på våra frågeställningar. Efter detta följer 

kapitel åtta med diskussionen, där vi först problematiserar hemlöshet i förhållande till psykisk 

funktionsnedsättning och därefter relaterar resultatet till tidigare forskning. Vi avslutar i 

kapitel nio med en mer allmän slutdiskussion om uppsatsen relevansen för socialt arbete och 

förslag på vidare forskning.  

Vi har genom hela uppsatsprocessen arbetat med ett nära samarbete. Att arbeta 

tillsammans har varit roligt och hjälpt oss formulera argument och skapa en kontinuerlig 

diskussion kring hela uppsatsarbetet. Genom diskussioner har beslut tagits och uppsatsens 

disposition vuxit fram. Den tidigare forskningen har vi skrivit om var efter vi har läst, och 

sedan tillsammans beslutat om dess relevans för uppsatsen. Metodologiavsnittet har vi i stort 

sätt skrivit tillsammans för att vi har ansett att det är en så pass viktig del för uppsatsen. Även 

resultatavsnittet har vi skrivit tillsammans för att vi tyckte det var viktigt att vi var överens om 

vilka citat vi skulle ha med, och även för att möjligöra diskussion om tolkningen av citaten. I 

Analysdelen har Liselotte tagit de två första faserna och Karolina de två sista faserna. I 

diskussionsavsnittet har vi delat upp litteraturen mellan oss i själva skrivprocessen, men vi har 

hela tiden haft en dialog mellan oss båda.  

1.5 Bakgrund 

Hemlöshet är inget nytt problem varken i Sverige eller i världen. Frågan har länge varit 

aktuell och är det fortfarande eftersom problemet kvarstår. Den hemlöshet som funnits under 

senare delen av 1900-talet har betraktats som ett restproblem från krigstiden. 

Hemlöshetsfrågan har därför haft en svag ställning i svensk forskning eftersom den har ansetts 

vara ett problem som ska lösas genom bostadspolitik (Runqvist & Swärd, 2000). Enligt 

Socialstyrelsen finns det idag 34000 hemlösa i Sverige. De senaste åren har andelen hemlösa 

med psykisk funktionsnedsättning ökat och i Stockholm har ett stort antal av de hemlösa svåra 
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psykiska funktionsnedsättningar kombinerade med missbruksproblem (Socialförvaltningen, 

2011). Frågan berör politiska områden inom socialtjänsten, bostadsmarknaden, hälso- och 

sjukvården, integrationsfrågor samt olika verksamheter och organisationer i frivillig regi.  

I Sverige idag är det framförallt två modeller som används för att hjälpa individen att 

komma ut ur sin hemlöshet, trappstegsmodellen och” bostad först”- modellen (Swärd, 2008). I 

Sverige har det framförallt varit trappstegsmodellen som haft företräde medan bostad först 

modellen kommit att bli aktuellt de senaste åren. Trappstegmodellen går ut på att individen 

ska kvalificera sig till ett boende från härbärgen för att slutligen få ett förstahandskontrakt. 

Genom att träna sig i att kunna bo på egen hand, exempelvis genom att bli nykter och drogfri 

och kunna uppvisa det kan individen kvalificera sig till nästföljande boendenivå. De boenden 

som erbjuds individen tillhör inte den ordinarie bostadsmarknaden utan den sekundära 

eftersom socialtjänsten står för boendet. Ingrid Sahlin (1996) visar i sin utredning att andelen 

individer som har kvalificerat sig till ett eget boende varierar mellan kommuner i förhållande 

till hur stort antal lägenheter socialtjänsten i kommunen har tillgång till. Trappstegsmodellen 

har kritiserats av Socialstyrelsen dels utifrån resultatet i Sahlins (1996) rapport och dels då 

man menar att lokala kommunala projekt inte fokuserar på individens boendesituation utan 

istället riktat in sig på individens sociala problematik före rätten till bostad (Socialstyrelsen, 

2006).  

Boende först modellen, även kallat housing first innebär att individen först flyttar in i en 

egen bostad och därefter sätter man in hjälp och stödinsatser anpassade efter individens 

specifika behov (Swärd, 2008). Den hemlösa ska alltså först få en grundtrygghet genom att 

erbjudas en vanlig bostad på normala villkor för att sedan kunna ta itu med sina andra 

problem. Denna modell har börjat förekomma i Sverige de senaste åren, men i Sveriges 

grannländer Finland och Norge har man använt sig av modellen sedan början på 1990-talet 

(Socialstyrelsen, 2012). I praktiken har man inte kunnat säkerställa några större skillnader på 

de båda modellernas effekt (Swärd, 2008).  

Hemlösa i Sverige idag har i stor utsträckning mer problem än bara hemlöshet, ofta är 

missbruk, psykisk ohälsa eller/och psykisk funktionsnedsättning faktorer som försvårar 

möjligheten att kunna få ett hem. Många hemlösa som lider av allvarlig psykisk ohälsa eller 

av psykisk funktionsnedsättning har idag inte kontakt med varken socialtjänsten eller 

sjukvården (Socialstyrelsen, 2012). 
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1.6 Socialtjänstens har ett ansvar för individer med en psykisk 
funktionsnedsättning 

Psykiatrireformen som ägde rum år 1995 hade som huvudsyfte att öka delaktighet och 

gemenskap med samhället för personerna med psykisk funktionsnedsättning genom 

meningsfull sysselsättning och värdigt boende (Socialförvaltningen, 2003). Enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) har socialnämnden följande ansvar för individer som på grund av sin 

psykiska ohälsa inte klarar av att delta i samhället som andra:  

SoL 5:7 lyder:  

Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter 

betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva 

som andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning 

och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen 

skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i 

första stycket behöver ett sådant boende.  

 

SoL 5:8 lyder: 

Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor 

med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om 

socialtjänstens verksamhet på dessa områden. Kommunen skall planera sina insatser för människor 

med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med 

landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer 

 

I SoL 5:7 och 5:8 står klart och tydligt vilket ansvar socialtjänsten har för att värna om 

individer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättnings livssituation. Enligt Thunved & 

Norström (2010) omfattar SoL5:7 inte bara personer där funktionsnedsättningen är ett faktum 

som fallet är när det gäller Lagen om stöd och service (LSS) utan gäller likväl personer som 

har svårt att anpassa sig till omgivningen på grund av sociala eller psykiska problem. 

Socialtjänsten har också som uppgift att söka upp dessa personer och informera om de olika 

insatserna som kan erbjudas från deras sida. 

Thunved och Norström (2010) berättar att SoL 5:8 delvis har utformats för att klargöra 

socialtjänstens ansvar då det gäller insatser för människor med psykiska problem efter 

psykiatrireformen då psykiatrin inte längre har fullständigt ansvar för den gruppen. 

Samverkan med landstinget ska hjälpa till att klargöra för båda parterna vad den sociala 

insatsen och den psykiatriska vården ska innebära så att inte klienten hamnar i ett gränsland 

däremellan vilket är fallet för många hemlösa med psykisk ohälsa. 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlöshet 

Socialstyrelsen ansvarar för att kartlägga hemlösheten i Sverige, den senaste kartläggningen 

gäller 2011. Enligt denna kartläggning finns det 34000 hemlösa personer i Sverige, varav 

4500 är akut hemlösa, 5600 bor på institution eller kategoriboende, 13900 har ett långsiktigt 

boende på den sekundära bostadsmarknaden och 6800 har ett eget korttidsboende. För 

personer som räknas som hemlösa varierar deras situation och behovet av stöd och insatser 

(Socialstyrelsen, 2012). Orsakerna till hemlöshet beskrivs vara både individuella och 

strukturella. Individuella orsaker anses främst vara missbruk och psykisk 

funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2012). Missbruk och psykisk funktionsnedsättning 

uppfattas som vanligast för de hemlösa som befinner sig i situation ett, alltså akut hemlöshet 

och för situation två, institutionsboende (Socialstyrelsen, 2012). Missbruk och psykisk ohälsa 

går som en röd tråd igenom Socialstyrelsens kartläggning:  

Drygt en tredjedel av personerna i kartläggningen uppges ha psykisk problematik. Andelen är 

lägre bland utrikes födda personer. En högre andel av de personer som uppges ha psykisk ohälsa 

bor i kategoriboenden jämfört med hela hemlöshetsgruppen. Cirka hälften av personerna med 

psykisk ohälsa har också missbruksproblem (Socialstyrelsen, 2012, sid. 46).  
 

Hemlöshet finns i hela landet, men en intressant aspekt är att Stockholm har störst andel 

hemlösa med psykiska funktionsnedsättningar, medan det i Göteborg är störst andel hemlösa 

med missbruksproblematik (Socialstyrelsen, 2012). Socialstyrelsen skriver att det behövs mer 

kunskap om olika aspekter av hemlöshet, bland annat om vägar in och ut ur hemlöshet och 

övergångar mellan olika hemlöshetssituationer (Socialstyrelsen, 2012). 

2.2 Vägar ur hemlöshet 

Att förstå missbruket och hemlösheten 

McNaughton (2008a) har gjort en longitudinell studie över ett års tid på 28 personer i 

Glasgow om processen ut ur hemlöshet. Deltagarna var hemlösa eller hade precis kommit ur 

hemlösheten. Bland deltagarna var alkohol och drogberoende de huvudsakliga orsaker till 

hemlöshet. Nyckelord som kom upp i intervjuerna var sysselsättning, relationer, aktuellt 

boende, tid och hälsa. Dessa nyckelord jämfördes under året för att studera individens väg ur 

hemlöshet. För deltagarna i studien är hemlöshet och missbruk förknippade med varandra och 

anledningen till missbruket är psykiska problem och svårigheter som kunde härledas till tre 

orsaker: flykt från isolation och utanförskap, att passa in i den sociala ungängeskrets som de 

befann sig i samt att psykologiskt kunna hantera olika psykiska trauman de upplevt.  
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I slutet av studien hade 19 personer fått ett eget boende och nio personer var fortfarande 

hemlösa. Nästan alla levde fortfarande i isolering och marginalisering från samhället vilket 

gjorde att de tidigare orsakerna till hemlösheten kvarstod, och därför fanns det en stor risk för 

återfall. Enligt McNaughtons (2008a) studie räcker det inte bara med att individen får ett eget 

boende för att bestående ta sig ut ur hemlöshet. Individen behöver stöd i form av 

drogbehandling, terapi och meningsfull sysselsättning för att klara av ett stadigvarande 

boende efter att ha varit hemlös. Det svåra för individen var att skapa och behålla nya rutiner 

samt att finna mening och delaktighet med omgivningen och att hantera de psykiska trauman 

som de tidigare hanterat med hjälp av missbruk (McNaughton, 2008a).  

McNaughton (2008b) har även skrivit en bok utifrån sin studie där författaren mer 

djupgående diskuterar den longitudinella studie som beskrivits ovan och om hemlöshet i 

allmänhet. McNaughton (2008b) anlägger ett perspektiv på hemlöshet utifrån begreppet 

“edgework,” vilket innebär ett risktagande beteende eller att testa gränser. Edgework handlar 

om människor behov av att hantera en rutinmässig vardag genom olika riskfyllda beteenden. 

Vilket slags riskfyllt beteende en person väljer att hänge sig åt beror bland annat på vilka 

resurser en person har, exempelvis har inte alla människor ekonomisk möjlighet att ägna sig åt 

fallskärmshoppning eller gå på tivoli eller liknande aktiviteter. Det finns dock en paradox i 

sökandet efter kickar och äventyr, om det upprepas för många gånger kan spänningen utebli. 

När droger blir en människas edgework och drogerna används som en flykt från vardagen och 

för att ge spänningen kan detta på samma sätt leda till att individen snarare upplever 

livsföringen som vardag där spänningen uteblir. Att använda droger kan dessutom leda till 

beroende, och missbruket kan i sin tur leda till konsekvenser såsom dålig ekonomi, sämre 

kontakt med närstående eller problem i arbetslivet. För deltagarna i studien hade det 

risktagande beteende de ägnade sig åt också givigt dem en känsla av kontroll över sin tillvaro, 

då ofta framförallt i form av droger. Det kunde för många vara ett sätt att hantera tidigare 

trauman i livet, deras beteende kan ur detta synsätt ses som rationellt. Samtidigt sågs 

beteendet ofta av deltagarna som en av anledningarna till hemlösheten.   

Beteendet att fly trauman och sin situation genom droger ledde ofta till en nedåtgående 

spiral som individen fångades i, där psykiska besvär ofta förvärrades. Villkoren individerna 

levde under utlöste ytterligare missbruk och destruktivitet. Många personer som lever i 

hemlöshet utsätts för våld och kränkningar och är många gånger själva offer.  

Många av deltagarna i studien hade upprepade gånger i livet befunnit sig i hemlöshet. 

Författaren problematiserar graden av integration i samhället även då några av deltagarna 

hade fått ett hem. Deltagarna bar med sig samma problematik som innan och hade fortfarande 
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problem med att få arbete, att känna sig som en del av samhället och att bygga upp ett 

nätverk. Alla dessa omständigheter som från början orsakat hemlösheten fanns kvar, och 

därför var återfallsrisken hög för dessa personer. Förutom denna problematik i förhållande till 

övergångar ur hemlöshet var själva övergången för individen en svår och krävande process. 

Många upplevde tristess och isolering i sin nya situation på grund av att de kände att de 

fortfarande befann sig utanför samhället. Det var även många av deltagarna som tyckte det var 

svårt att veta om och hur de skulle berätta om sina erfarenheter och historia.  Isolering var den 

tydligaste anledningen till återfall.  Ofta krävde övergången ur hemlöshet att deltagarna 

övergav relationer till vänner de umgåtts med under tiden som hemlös och oavsett hur 

destruktiva dessa relationer hade varit, var det deras sammanhang, deras vänner. Dessutom 

kunde övergången skapa en kris hos individerna då de behövde lämna en del av sin identitet 

bakom sig, trots att identiteten som hemlös ofta var destruktiv. Övergången innebar att 

individen var tvungen att försonas med den nya rollen, och lära sig att hantera relationer 

utifrån sin nya roll. I studien beskrivs också att det var viktigt för deltagarna att återupprätta 

relationer och förtroende till människor från tiden innan hemlöshet, såsom gamla vänner och 

familj. Det var viktigt att uppleva att de bidrog till samhället och arbete blev en viktig aspekt 

av integreringen. 

Valet av ett riskfyllt beteende kommer ur individens sociala nätverk, relationer, 

traumatiska erfarenheter samt personens tillgång till resurser. Författaren menar att det inte är 

det riskfyllda beteendet i sig som är problemet, att pröva gränser och utmana är ett normalt 

beteende. Individens möjligheter att sedan lämna det riskfyllda beteendet beror på hennes 

eller hans kulturella och ekonomiska resurser. Har en individ ett stort kulturellt, socialt och 

ekonomiskt kapital så fungerar dessa som en buffert för att inte fastna i riskfyllt beteende. 

Författaren påstår att i och med det allt mer ojämställda samhälle vi lever i skapas större risker 

för människor att hamna i riskfyllt beteende utan möjlighet att ta sig tillbaka. Dessutom menar 

hon att den liberala anda som idag råder lägger allt mer ansvar på individen att själv göra 

förnuftiga och genomtänkta val, vilket också skapar risker för människor med lite resurser 

(McNaughton, 2008b).  

 

Individers egna upplevelser av viktiga aspekter för att bryta hemlöshet 

I en studie från Brisbane Australien (Hiscock, Joseph, Lemin, Stafford & Wilks, 2008), har 

man sökt efter faktorer och insatser som unga personer själva upplevt som viktiga för att bryta 

sin hemlöshet.  
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Det första temat är känsla av stabilitet, både emotionell och materiell. Vissa deltagare 

lägger större vikt vid emotionell stabilitet och andra vid materiell stabilitet, men de var alla 

överens om att stabilitet är något kvalitativt annorlunda än endast ett stabilt boende. Ett andra 

tema var motivation genom jämförelser med andra, förebilder och att planera för framtiden. 

Genom att deltagarna jämförde sig med andra individer både innanför och utanför den 

hemlösa kontexten kunde de skapa sig motivation till att vilja förändra sina liv till det bättre, 

dessa jämförelser bidrog också till en förståelse av positiva och negativa konsekvenser av 

olika livsval. Förebilder beskrivs som avgörande för möjligheten att bryta hemlösheten, 

eftersom även de gav deltagarna motivation och inspiration att förändra sin situation. Det 

tredje temat handlar om vikten av relationer och stöd. För de unga personer som deltog i 

studien kan det eventuellt ha funnits brist på stödjande relationer tidigare i livet. För deras 

övergång från hemlöshet blir således stödjande relationer viktiga under hela processen och 

inte endast under det akuta skedet.  

Sociala insatser är en faktor som består av flera olika aspekter. För det första beskrivs 

boende som lika viktigt som social tillhörighet och emotionell trygghet. Författarna skriver att 

det behövs logi med överkomliga hyror. För deltagarna beskrivs det faktum  att man har 

någonstans att bo som betydelsefullt för självkänslan och för att slippa bli dömd av icke 

hemlösa personer. Ett boende är även viktigt för att uppleva personlig säkerhet och säkerhet 

över sina personliga saker. På vilken plats dessa bostäder är belägna påverkar deltagarnas 

vilja att stanna i boendet. Den andra aspekten av de sociala insatserna handlar om deltagarnas 

upplevelse av myndighetspersoner. De upplevde att det fanns en brist på lättåtkomlig 

information, samarbete mellan olika instanser och ett ickedömande förhållningssätt från 

myndighetspersoner. Författarna skriver att det fanns en grad av misstänksamhet bland alla 

deltagare gentemot myndigheter, deltagarna upplevde inte att myndighetspersoner hade ett 

genuint intresse för deras situation. En annan aspekt av de sociala insatserna var en bristande 

förståelse hos myndighetspersoner över den känsla av frihet som deltagarna upplevde som 

hemlösa.  

En intressant aspekt är att för vissa av deltagarna var alltför mycket regler på olika 

boenden en bidragande orsak till att återgå till hemlösheten. För andra var bristande regler 

något som i sin tur påverkade känslan av personlig trygghet och blev en drivkraft för att söka 

en stabilare boendeform. Författarna berör också missbruk, som ofta beskrivs som en barriär 

för att bryta hemlösheten, deltagarna i studien bekräftar denna bild. Möjligheter att finna 

arbete och bostäder för överkomliga priser påverkar möjligheten att också finna ett 
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sammanhang i det icke hemlösa samhället och lämna den hemlösa kontexten (Hiscock et al. 

2008).  

 

Vikten av ett bra bemötande från socialtjänsten 

Graham, Jones och Sheir (2010) har i sin studie från Calgary visat att bemötandet från 

socialtjänstens spelar roll för individers process som leder ut ur hemlöshet. Studiens syfte har 

varit att hitta den vändpunkt som gör att hemlösa människor får tillräckligt med motivation 

och hopp för att börja processen att ta sig ut ur hemlösheten. De har intervjuat 65 hemlösa 

personer i Kanada som har tagit emot den service som tillhandahölls för hemlösa. 

Intervjupersonerna hade i någon grad haft en typ av anställning vilket faller sig naturligt i 

kontexten för studien då arbete i Kanada är en åtgärd som man prioriterar högt vid insatser till 

hemlösa. Intervjupersonerna var från åldern 18 år och uppåt. Det som undersöktes i studien 

var vad som påverkade individernas upplevelse av den boendeservice som tillhandahölls och 

upplevelse av bemötandet från socialtjänsten. De fann att olika aspekter spelade roll så som 

missbruk, hur länge individen varit hemlös, hur livet som hemlös hade sett ut samt 

erfarenheter av tidigare bemötande hos socialtjänsten. Individens erfarenhet påverkade 

möjligheten att kunna förhålla sig och ta till sig den service som fanns tillgänglig. 

Socialtjänstens bemötande spelade därför en viktig roll i människor process att ta sig ur 

hemlösheten och tillbaka in i samhället (Graham et al. 2010).  

 

När tvivel leder till förändring 

Arnsvik (2011) har gjort en svensk studie om hemlösas vägar in i och ut ur hemlöshet. Han 

beskriver hur alla deltagarna kom till en form av vändpunkt genom tvivel på sin livssituation. 

Det gemensamma för individerna var att livet som hemlös blev mer och mer ohållbart på 

grund av missbruk, ökade negativa konsekvenser och påfrestningar på livets alla områden. 

Det var genom denna bakgrund som beslutet till förändring började växa fram. Det var yttre 

och inre förändringar i livet som hemlös som ledde till en vilja att lämna hemlösheten. När 

beslutet om förändring var taget stod deltagarna inför frågor om boende, relationer till nära 

och anhöriga och hur man skulle förhålla sig till den nya vardagen samt sin gamla miljö. 

Gemensamt för samtliga deltagare var att de fick hjälp med boende och att det blev en fast 

punkt att utgå ifrån så att de sedan kunde hantera frågor som rörde den nya vardagen. Studien 

visar hur behoven av hjälp skiljer sig åt mellan individerna som en följd av exempelvis 

psykisk och fysisk hälsa, ekonomiska olikheter och vad man varit med om som hemlös, vilket 



15 

 

visar att kraven för insatser och hjälp till hemlösa människor måste vara rimliga och utgå ifrån 

individens egen situation och förutsättningar (Arnsvik, 2011).  

 

Att identifiera ett gap 

Heuchemer och Josephsson (2006) har i en studie skrivit om övergången från hemlöshet till 

ett liv i drogfrihet med egen bostad. Författarna har använt sig av en narrativ ansats där de 

intervjuat två kvinnor som båda tidigare har levt ett liv i missbruk och hemlöshet. Studien 

fokuserar på förändringen i de handlingar, rutiner och den sysselsättning som färgade det 

dagliga livet hos individen under tiden i missbruk och hemlöshet, i förhållande till 

när individen tagit sig ur missbruk och hemlöshet.  

Målet med studien var att belysa och bidra till förståelse för de aspekter som är viktiga för 

individen att förändra i processen, vilka aktiviteter det var som gjorde skillnad. Studien 

resulterade i att författarna identifierade fyra teman: hemlöshet som en särskild livsberättelse, 

hur sociala relationer påverkar livsberättelsen, avgörande faktorer som påverkar livsval och 

slutligen att agera en ny livsberättelse.  

Det första temat fokuserar på hur livet ser ut när man är hemlös. Tidsperspektiv, situationer 

som är svåra att hantera i missbruket och den starka intensitet i de aktiviteterna som präglade 

det dagliga livet som hemlös var underkategorier. Uppfattningen av tid påverkades, 

livssituationen skapade en bristande känsla av dåtid och framtid, istället koncentrerade sig de 

medverkande endast på nuet. Detta förklaras utifrån individernas otrygga tillvaro, där 

sökandet efter droger, pengar och en tillfällig sovplats inte möjliggjorde mer än ett 

nutänkande. Detta medförde även att dagliga aktiviteter och sysselsättning präglades av hög 

intensitet och dramatik både på ont och gott.  

Tema två fokuserar på den sociala kontextens påverkan på individens liv där 

underkategorierna var styrkan hos sociala relationer – hur det påverkade individens liv och 

hur sociala relationer kan medverka till att individen förändrar sitt liv. Relationer där andra 

stöttat intervjupersonernas livsval förstärkte deras beteende och övertygelse. Relationer där 

deras handlingsval inte uppfattades som meningsfulla, där den andra parten hade en annan 

förståelse och uppfattning, kunde däremot leda till ifrågasättande och förändring.  

Det tredje temat belyser förändringen individen beslutar om och går igenom för att ta sig ur 

hemlösheten. Underkategorierna var att inse skillnaden mellan den nuvarande livssituationen 

och den önskade livssituationen, att aktivt handla för att förändra samt att ha en arena att 

diskutera och prova sina nya liv på. Författarna beskriver vikten av att upptäcka och 

identifiera ett gap mellan det liv man lever och det liv man vill ha. För en av 
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intervjupersonerna blev att förlora vårdnaden om sina barn ett sådant gap. Det medförde ett 

kritiskt reflekterande över livssituationen. Missnöjet med det levda livet resulterade i en vilja 

att förändra situationen. Förändringen beskrivs komma ur intervjupersonernas handlingar, när 

de börjar leva ut sina nya liv. Båda intervjupersonerna nämner självhjälpsprogrammet 

Anonyma narkomaner som en arena där de fick möjlighet att testa sina nya liv.  

Det fjärde temat hur det nya livet som före detta hemlös ser ut, underkategorier innefattar 

ett bredare tidsperspektiv, ett mindre dramatiskt och intensivt levande samt nya situationer 

som individerna var maktlösa inför i den nya livssituationen. Deras nya livssituationer 

innehöll i motsats till det tidigare en dåtid, en nutid och en framtid, vilket medförde att de 

medverkande kunde ge mening åt tidigare händelser och det som varit genom att planera för 

framtiden (Heuchemer & Josephsson, 2006). 

2.3 Hemlösa med Psykisk funktionsnedsättning 

Ulla Bejer (1997) redovisar i en FoU-rapport om psykiskt störda hemlösa, hur 

socialsekreterarna uppfattar arbetet med psykiskt störda hemlösa klienterna. 

Socialsekreterarna uppfattade klienterna som att de gör sig omöjliga inför de flesta 

boendealternativen genom aggressivt beteende och missbruk. Missbruket störde även 

klienternas medicinering och de flesta bedömdes att inte klara av vardagliga sysslor som att 

anpassa sig till olika krav. De upplevdes som hjälplösa, institutionaliserade och var svåra att 

fånga upp. Socialsekreterarna fann det svårt att hitta boendealternativ och meningsfull 

sysselsättning för klienterna. De menade också att samarbetet mellan psykiatrin och 

socialtjänsten behövde utvecklas, förbättras och förenklas så att det skulle underlätta arbetet 

för klienternas bästa.  

Bejer (FoU, 1997) pekar på att vård och stödinsatser för hemlösa missbrukare med eller 

utan psykisk sjukdom är otillräckliga och alltför splittrade medan både lagtext och reformer 

för socialtjänsten och sjukvården kräver ett samarbete. De bristfälliga bostadslösningarna som 

finns för psykiskt sjuka hemlösa med eller utan missbruk behöver också förbättras genom 

boendestöd och daglokaler kopplade till boendet. En tredjedel av de 83 personer som deltog i 

Bejers rapport hade tidigare haft eget boende och om rätt boendestöd funnits kanske de hade 

haft bostaden kvar (Bejer, FoU, 1997). 

I en klinisk pilotstudie av 35 stycken hemlösa i Stockholm visade det sig att nästan hälften, 

sexton av deltagarna hade en potentiell psykisk störning och att nästan alla av dem samtidigt 

hade missbruksproblematik. Det gick inte att utläsa om den potentiella psykiska störningen 

var kopplad till missbruksproblematiken eftersom 13 av personerna hade ett pågående 
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missbruk och i de övriga tre fallen var oklart om det fanns något missbruk. Tolv av 

personerna hade så pass allvarliga symptom att det krävdes större insatser. I studien tar 

författarna upp problemet med att personer som lider av psykisk störning kan ha en 

ambivalent inställning till vården och att resultatet därför eventuellt kunde ha sett annorlunda 

ut om deltagarna fångats upp i sin vanliga miljö istället för som i studien på S:t Görans 

sjukhus. Författarna tror att fler deltagare i studien skulle ha potentiella drag av psykisk 

störning om man sökt upp de hemlösa i deras naturliga miljö och gjort studien där istället för 

på S:t Görans sjukhus (Bejer et al. 2001).  
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3. Metodologi 

3.1 Kvalitativ ansats 

Val av metod beror på syfte och frågeställning, och vi har varit intresserade av ge en tolkning 

av individers upplevelser av processen som leder ut ur hemlöshet. Därför har vi valt en 

kvalitativ ansats med intervjuer, för att fånga individernas upplevelser, tankar och känslor 

kring processen. Metodvalet har därför blivit kvalitativa intervjuer för att besvara vår 

frågeställning. Vår förförståelse av hemlöshet och personer som befinner sig eller har befunnit 

sig i hemlöshet har påverkat vilka frågor vi ställer, hur vi tolkar svaren vi fick av 

intervjupersonerna men även hur vi valt att presentera materialet. Vår förförståelse grundas på 

den förståelse som vi på förhand har haft om hemlösa (Dalen, 2008). Vi har genom arbetets 

gång diskuterat vår förförståelse och värderingar för att dessa ska komma ut i ljuset och 

bearbetas av oss som författare för att inte influera studien i allt för stor utsträckning. Vi har 

även diskuterat våra ontologiska och epistemologiska övertygelser och vi är överens om att vi 

har en konstruktivistisk syn, vilket innebär att vi ser att samhället är fullt av konstruktioner 

som vi ständigt skapar och återskapar i relation till andra och oss själva (Bryman, 2002. & 

Sohlberg & Sohlberg, 2008). Denna syn innebär att de roller som vi tilldelas eller väljer att 

ingå i själva kan förändras och är beroende av andras bekräftelse, vilket är ett grundläggande 

tema för vår uppsats.   

Vi har utgått från empirin och använt oss av en iterativ (upprepande) strategi där vi har rört 

oss fram och tillbaka mellan teori och empiri. Vi har med hjälp av Exitteorin försökt ge en 

tolkning av upplevelsen av processen som leder ut ur hemlöshet. Metoden har inte anspråk på 

att möjliggöra generaliseringar utan snarare bidra med en tolkning och förståelse. 

Vid studier av hemlöshet förekommer många metodologiska svårigheter. Gruppen hemlösa 

faller ofta utanför vanliga enkätundersökningar med slumpmässigt urval i och med att 

personerna inte har någon fast adress (Swärd, 2008). I undersökningar av före detta hemlösa 

personer har svårigheten med att få tag på intervjupersoner beskrivits (McNaughton, 2008a. & 

Hiscock, Joseph, Lemin, Stafford, Wilks, 2008).  

 

Metodologiska överväganden 

Eftersom vi valt att rikta in studien på individens upplevelse har det strukturella perspektivet 

på hemlöshet fallit bort för att lämna plats åt det individuella perspektivet. Vi är medvetna om 

att för att få en helhetssyn på hemlöshetsproblematiken behöver man lyfta fram olika 

perspektiv och se problemet från alla möjliga vinklar. Då vi inte haft resurser, möjlighet och 
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tid att göra en så omfattande studie har vi valt att rikta in oss på en del av individens 

perspektiv där forskningen är bristfällig för att på så sätt kunna tillföra mer kunskap för vidare 

forskning om hemlöshet.  

Vi har valt att avgränsa oss i analysen genom att använda oss av exitteori som 

analysverktyg. Det finns med stor säkerhet andra teorier som också skulle fungerat bra som 

analysverktyg för studiens material. Men vi har ändå avgränsat oss till exitteorin eftersom 

teorin stämmer bra överens med vårt material, och på ett systematiskt sätt tar upp den process 

hos individen som vi har ämnat undersöka.  

I vårt arbete har vi också erfarit svårigheter att få tag på intervjupersoner och har därför 

valt att ta med några intervjupersoner som en av oss har en personlig relation till. Vi har vägt 

för och nackdelar med detta och bedömt att det inte påverkar resultatet i alltför hög grad 

eftersom det är en relativt ytlig relation. Dalen (2008) talar om solidaritetsproblem och faktum 

kvarstår att det kan vara problematiskt även om relationen är relativt ytlig. Det kan påverka att 

intervjupersonerna låter oss ta del av information som han eller hon egentligen anser vara för 

privat. Men det finns också risk att hon eller han censurerar sig själv i relation till oss i och 

med detta. Det kan vara svårare att följa strukturen under intervjuerna i och med den 

vänskapliga relationen. I detta avseende har vi därför valt att den av oss som inte har en 

personlig relation till intervjupersonen har varit huvudintervjuare vid intervjutillfället. Vi har 

diskuterat frivilligheten hos intervjupersonerna då det kan vara svårt att säga nej till någon 

man har en personlig relation till. Vi har hanterat denna problematik genom att vara väldigt 

tydliga för intervjupersonerna att de kan säga nej, dra sig ur när de vill och bara behöver svara 

på de frågor som de känner sig bekväma med. Många av de personerna vi har fått tag på har 

varit aktiva inom olika tolvstegsrörelser i och med att den av oss som kunde få tag på 

intervjupersoner via personliga vägar har kontakter inom dessa organisationer. Därför kan just 

dessa organisationers betydelse få en starkare framtoning i vår studie än om vi inte hade haft 

denna ingång till att rekrytera intervjupersoner.  

Vi har även reflekterat över att det har uppstått vissa svårigheter i att möta, förstå och 

identifiera sig med personer som befunnit sig i en helt annan kontext. Vi har i vissa 

situationer, framförallt då vi besökte olika föreningar för att sätta upp informationsbrev 

upplevt att vi trängde oss på i en miljö där vi inte var helt välkomna. 
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Studiens tillförlitlighet 

Bryman (2002) uttrycker att begreppen reliabilitet och validitet är svåra att överföra till 

kvalitativ forskning, i och med att mätning inte är det främsta intresset. Det är viktigt att 

diskutera kvaliteten på studiens resultat i kvalitativ forskning men det existerar inga 

vedertagna alternativa begrepp istället för reliabilitet och validitet. Kvalitativa studier 

eftersöker snarare kunskaper på ett djupare plan än en kvantitativ studie. Det finns dessutom  

fokus i kvalitativ forskning på den kontextuellt unika miljön vilket medför svårigheter med 

användandet av begreppen reliabilitet och validitet. 

Istället för reliabilitet och validitet kan man använda begreppet trovärdighet som delas upp 

i fyra kriterier. Det första kriteriet är tillförlitlighet vilket innebär tydlighet i hur studien har 

genomförts, detta har vi hanterat genom ett detaljerat metodavsnitt. Det handlar också om en 

förståelse om att verkligheten har många olika förklaringar och att den bild författaren visar är 

en trovärdig förklaring. I detta begrepp handlar det också om att följa de regler som finns 

kring forskningen, i vårt fall att följa lagen om forskning av människor. Det andra kriteriet är 

överförbarhet vilket innebär att beskrivningarna är fylliga redogörelser eller en tät beskrivning 

som kan fungera som en databas för andra. Denna fylliga beskrivning ska leda till att andra 

själva ska kunna dra slutsatser om beskrivningen är överförbar till andra miljöer och 

kontexter. Dessa kriterier har vi hanterat genom fylliga och beskrivande citat. Tredje kriteriet 

är pålitlighet vilket handlar om att granska forskningens alla faser. I och med att vi har varit 

två personer i uppsatsskrivandet och genomförandet har vi hela tiden haft ett kritiskt 

reflekterande och en levande diskussion om kvalitet och metodval. Dessutom fyller 

opponeringen i sig en funktion i och med ytterligare granskning av både examinator och 

opponenter som gör en bedömning om teoretiska ställningstaganden är berättigade. Det sista 

kriteriet är möjlighet att styrka och konfirmera, vilket innebär en ödmjukhet inför insikten om 

att det inte går att ge en fullständig objektiv beskrivning. Det handlar således om att forskarna 

har handlat i god tro och inte medvetet låtit sin egna förförståelse eller värderingar påverka 

genomförandet. För att hantera dessa kriterier har vi valt semi strukturerade intervjuer med 

öppna frågor för att möjliggöra subjektiva svar (Bryman, 2002). Validitet betyder att studien 

mäter det man avser att mäta. Vi har inte avsett att mäta några exakta begrepp utan snarare 

varit intresserade av att undersöka individernas egna upplevelser. Det har vi gjort genom att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer och fokuserat på att ge en rättvis tolkning av 

intervjupersonernas berättelser. 
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3.2 Intervju som metod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer vilket är en metod som lämpar sig väl när 

syftet är att studera individers upplevelser, deras egen livsvärld. (Bryman, 2002. & Dalen, 

2008) Semistrukturerade intervjuer har varit lämpligt i vår studie i och med att vi har haft 

tydligt fokus på vilket tema intervjun ska behandla, nämligen processen som leder ut ur 

hemlöshet, samtidigt som vi ville ta del av intervjupersonernas egen upplevelse och ge 

utrymme för subjektiva svar och beskrivningar (Bryman, 2002. & Andersson & Swärd, 2008). 

Vi diskuterade möjligheten att använda oss av fokusgrupper, men i och med att det var svårt 

att få tag på intervjupersoner var det svårt att få ihop praktiskt. Fördelen om vi hade använt 

oss av fokusgrupper vore att det skulle kunna skapa ett forum för ett mer naturligt samtal och 

diskussion. Å andra sidan kan de ämnen vi vill studera uppfattas som svåra att prata om i en 

grupp, så därför tror vi att individuella intervjuer var mer lämpade. Ytterliga en alternativ 

metod för att besvara våra frågeställningar skulle kunna vara en narrativ metod med intervjuer 

av endast två eller tre personer. Vi har valt att intervjua nio personer för att fånga flera 

individers upplevelser om en viss del av vägar genom hemlöshet, om deras process som leder 

ut ur hemlöshet.  

 

Avgränsningar 

Eftersom vi har haft svårt att finna personer att intervjua till vår studie har vi inte behövt eller 

haft möjlighet att avgränsa oss när det gäller intervjupersonerna. Den förbestämda 

avgränsningen vi haft då det gäller intervjupersonerna har varit att personerna kommer från 

och har varit hemlösa i området Storstockholm eftersom vi själva är stationerade i Stockholm 

och vi har velat möta personerna fysiskt för att utföra våra intervjuer. På grund av tidsbrist har 

vi blivit tvungna att avgränsa oss till en intervju per person. Vi tror inte att detta har påverkat 

resultatet, att svaret skulle bli något annat med en annan betydelse än det vi fått vid vår första 

intervju om vi haft två intervjuer. Det är möjligt att svaren skulle bli mer utförligt beskrivande 

om vi hade haft möjlighet till en andra intervju men det tror vi skulle vara den enda 

skillnaden. 

 

Genomförande 

För att finna intervjupersoner har vi ringt runt till och mailat ut informationsbrev till olika 

brukarföreningar i Stockholm då vi beskrivit vårt ärende och syfte med uppsatsen. Vi har även 

satt upp informationsbrev i olika lokaler och brukarföreningar runt om i Stockholm där vi har 
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tänkt att individer som passar in på vår urvalsgrupp kan befinna sig. Som redan nämnts har vi 

också använt oss av personliga kontakter. Genom telefonkontakt fick vi tag på två 

intervjupersoner och via informationsbrevet var det en deltagare som hörde av sig. 

Intervjuerna har ägt rum på olika platser. En del gånger har vi varit på de ideella föreningarna 

där personen i fråga håller till, en del gånger har vi åkt hem till intervjupersonerna och andra 

gånger har intervjuerna ägt rum hemma hos oss författare. Inför intervjuerna hade vi 

tillsammans utarbetat en intervjuguide där vi skrivit ned huvudpunkterna som vi ämnade ta 

upp under intervju. Till varje intervjutillfälle hade vi med oss ett samtyckesbrev som 

intervjupersonen fick skriva under. Under intervjuerna var det en av oss som hade 

huvudsakliga ansvaret och utgick ifrån intervjuguiden, medan den andra av oss förde 

anteckningar och kom med utvecklande följdfrågor. Att ha den uppdelningen under 

intervjuerna upplevde vi fungerade väldigt bra eftersom båda visste vad vi skulle fokusera på. 

Vi spelade in intervjuerna med två olika inspelningsapparater ur säkerhetsaspekt ifall 

inspelningen inte skulle fungera eller gå förlorad av någon anledning. Intervjuerna varade 

mellan 45 och 60 minuter. Efter intervjuerna delade vi upp transkriberingarna mellan oss så 

båda fick lika många intervjuer att transkribera och sedan började vi bearbeta vårt material.    

 

Bearbetning och tolkning 

Efter att vi genomfört intervjuerna transkriberade vi det inspelade materialet. För att 

säkerställa att transkriberingarna blivit korrekt överförda från våra inspelningar gick vi 

igenom allt färdigtranskriberat material en extra gång. Sedan gick vi tillsammans igenom 

materialet systematiskt, en intervju i taget och tematiserade innehållet efter teman i exitteorin. 

Vi använde olika färger för att markera vilket citat som hörde till vilket tema. För att klargöra 

vilka citat som tillhörde personer med respektive utan psykisk funktionsnedsättning döpte vi 

alla personer med funktionsnedsättning till namn som börjar på bokstaven F och de personer 

utan psykisk funktionsnedsättning till namn som börjar på bokstaven M. Efter att vi tagit fram 

citat under alla teman har vi reducerat materialet då det funnits citat från olika individer som 

varit likvärdiga med varandra. Vi har också reducerat sådana citat där samman person 

upprepat sig eller talat likvärdigt om samma tema flera gånger. Vi har inte reducerat några 

citat som kan ha påverkat eller förvanskat resultatets utfall. Reduceringarna har vi gjort för att 

resultatet ska bli tydligt, begripligt och lättillgängligt.    
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Urval 

Enligt socialstyrelsen finns det idag cirka 34000 hemlösa i Sverige varav 8000 i Stockholm. 

Det finns inga kartläggningar eller rapporter som kan visa exakt hur många hemlösa som har 

en psykisk funktionsnedsättning eller missbruk, däremot visar rapporterna att psykisk 

funktionsnedsättning och missbruk är ett utbrett problem som ökar bland hemlösa. 

 Socialstyrelsen menar att det är svårt att få en exakt bild av hur många hemlösa, det finns 

eftersom inga källor är heltäckande. De kartläggningar som utförs för att samla statistik om 

antalet hemlösa i Sverige görs i första hand genom tvärsnittsräkningar. Det innebär att man 

mäter antalet hemlösa under en vecka vilket inte säger någonting om hur situationen bland 

hemlösa ser ut under en längre period (Swärd, 2008). Mättningarna utförs av olika frivilliga 

organisationer och hos myndigheter som riktar sig mot hemlösa, vilket innebär att om inte den 

hemlösa är där den veckan som räkningen utförs faller individen bort från statistiken. I 

Socialstyrelsens kartläggning ingår inte heller EU-immigranter och papperslösa eftersom de 

inte är svenska medborgare (Swärd, 2008). Detta gör det svårt för oss att säga något om 

populationen hemlösa som helhet.  

Eftersom vi har haft svårt att finna personer att intervjua till vår studie har vi varit tvungna 

att använda oss av bekvämlighetsurval som är en form av icke slumpmässigt urval. Det 

innebär att vi använt oss av personer som funnits tillgängliga för oss under genomförandet av 

studien. Sannolikheten för att intervjupersonerna är representativa för hur gruppen hemlösa 

ser ut i sin helhet är därför inte så stor och därför är det inte heller möjlighet att generalisera 

utifrån vårt resultat (Bryman, 2002). Vår studie blir istället ett bidrag till förståelsen för 

processen som leder ut ur hemlöshet. 

Kriterierna för våra intervjupersoner var att de tidigare i livet ska ha befunnit sig i 

hemlöshet och vid tiden för studien haft ett stadigvarande boende i minst ett år. Anledningen 

till denna avgränsning var att intervjupersonernas situation utanför hemlöshet skulle ha viss 

stabilitet. Hälften av personerna ska också ha haft en psykisk funktionsnedsättning vid något 

tillfälle i livet eftersom vi ämnade göra en jämförande studie. Något som vi har diskuterat i 

samband med urvalet är vad som räknas som psykisk funktionsnedsättning då alla före detta 

hemlösa vi har kommit i kontakt med har lidit av stark psykisk ohälsa under sin tid i 

hemlöshet. Den psykiska ohälsan har lett till självmedicinerng och i sin tur bidragit till att 

individen inte kunnat ta sig ur hemlösheten. Individernas psykiska ohälsa har gjort att de inte 

kunnat leva sina liv fullt ut oavsett om de haft en psykisk diagnos eller inte. Vi valde till slut 

att avgränsa oss till att de intervjupersoner som har fått en psykisk diagnos ställd av en läkare 

räknas som att ha en psykisk funktionsnedsättning i vår studie. 
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Intervjupersonerna i studien 

Intervjupersonerna i vår studie var sju män och två kvinnor, tiden i hemlöshet har för alla 

deltagare utspelat sig inom området Storstockholm. Åldern på deltagarna var 30 - 71 år. Tiden 

som intervjupersonerna har vart hemlösa har varierat mellan tre och 30 år. Fem av 

intervjupersonerna i studien har eller har haft en psykisk diagnos och åtta av 

intervjupersonerna har haft ett missbruk. Med hänsyn till konfidentialitetskravet beskriver vi 

inte intervjupersonerna mer ingående. 

3.3 Litteratursökning  

Vi avgränsade litteratursökningen om hemlöshet till forskning om processen som leder ut ur 

hemlöshet eftersom det är vad vår uppsats berör och det finns oerhört mycket skrivet om 

hemlöshet. Det fanns många artiklar om hemlöshet men inte om vägen ut ur hemlöshet ur ett 

individperspektiv, framförallt inte relaterat till psykisk funktionsnedsättning. Vi har därför 

sökt litteratur om psykisk funktionsnedsättning och hemlöshet generellt eftersom psykisk 

funktionsnedsättning är centralt för studiens syfte. Sökorden som vi använt oss av är 

hemlöshet/homelessness, psykiskt funktionshinder/psykisk ohälsa/mental illness, 

Övergångar/transition, vändpunkter/turning points. Sökorden har vi använt i olika 

kombinationer och var för sig. Sökorden var för sig gav oss många träffar men när vi 

kombinerade hemlöshet med de övriga sökorden blev det färre träffar. I början av processen 

begränsade vi sökningarna till år 2000, men bristen på det låga antalet träffar gjorde att vi fick 

utvidga oss till år 1990. När det gäller böcker om vägen ur hemlöshet ur ett individperspektiv 

har vi endast funnit två, och det fanns ett begränsat antal artiklar. Databaserna som vi använt 

oss av är Libris, Academic search premier, Diva, Social science, SOCINDEX with full text, 

Google scholar och Google book search.  

Utöver detta har vi använt oss av och sökt via referenslistorna i den forskning som vi funnit 

vara relevant för vår studie, det är även på den vägen vi fick uppslaget att använda exitteorin. 

Vi har använt oss av Socialstyrelsens rapporter för att finna kartläggningar och kunskap om 

hemlösheten i Sverige. Vi har också använt rapporter från Socialförvaltningen, till exempel 

från Forsknings- och utvecklingsenheten (FoU).      

3.4 Etiska övervägande 

När vi har genomfört vår studie har vi tagit hänsyn till Lag (2003:460)  om etikprövning av 

forskning som avser människor. Lagen omfattar den forskning som bedrivs om människor och 
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syftar till att skydda individen i förhållande till eventuell samhällsnytta. Forskning får aldrig  

riskera att människor kan ta psykisk eller fysisk skada.  

Vid humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra principer forskaren ska 

ta hänsyn till. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att intervjupersonen i vårt fall ska veta studiens 

syfte, frågeställningar samt målet med intervjun och sitt deltagande. Informationen bör vara så 

pass tydlig och uttömmande att personen vet vad hon eller han tackar ja till. Samtyckeskravet 

innebär i sin tur att personen ska samtycka till deltagandet för studien efter att ha blivit 

delgiven information. Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonen inte ska kunna bli 

igenkänd av utomstående. Nyttjandekravet innebär att studiens syfte och slutliga resultat ska 

tillföra mer nytta än eventuell orsakad skada.  

I vår studie har vi tagit hänsyn dessa fyra principer på olika sätt. I samband med att vi sökt 

efter intervjupersoner har vi skickat ut ett informationsbrev där studiens syfte framgick och 

även att intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt samt att intervjupersonerna 

hade möjlighet att avbryta deltagandet under intervjuns gång. Vid intervjutillfället har vi 

återigen informerat skriftligt och muntligt om studiens syfte. Vi informerade även om andra 

praktiska detaljer såsom inspelning, att materialet kommer att kasseras efter godkänd uppsats 

samt att uppsatsen kommer att publiceras och finnas tillgänglig på nätet när den är klar. Den 

skriftliga informationen har intervjupersonerna samtyckt till genom sin underskrift. För att 

uppfylla konfidentialitetskravet har vi gett deltagarna fiktiva namn i samband med 

transkribering och i vissa fall även ändrat för uppsatsen orelevanta bakgrundsvariabler. 

Angående nyttjandekravet antar vi att vår studie troligtvis inte har orsakat intervjupersonerna 

någon skada eftersom deltagandet har varit frivilligt för intervjupersonerna. Dessutom anser 

vi att det har varit viktigt att uppmärksamma denna grupp genom personliga berättelser, för att 

belysa deras perspektiv.  

Men vi har samtidigt uppfattat att ämnet för intervjuerna har för vissa av 

intervjupersonerna varit ganska känsligt. I dessa fall har vi varit extra noga med att betona att 

deltagandet är frivilligt och att de bara behöver svara på de frågor de vill. Detta har dock i 

vissa fall skapat en viss osäkerhet även hos oss intervjuare och vi har inte känt att vi har 

kunnat fråga allt vi hade velat alla gånger. Vi har bedömt att intervjupersonernas välmående 

under intervjuerna har varit viktigare än att vi ska få svar på alla våra frågor. Vi anser i 

efterhand att detta har varit ett helt korrekt agerande då vi trots detta har fått ett mycket rikt 

och intressant material.  
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Det kan finnas en risk med att vi skriver om just gruppen med psykisk 

funktionsnedsättning och hemlöshet eftersom detta kan förstärka bilden av en redan 

stigmatiserad grupp. Inom hemlöshetsforskningen finns det kritik mot användandet 

hemlöshetsbegreppet. Personer som uppfattas som hemlösa utifrån kan ofta inte identifiera sig 

med bilden av en hemlös i och med att hemlöshetsbegreppet är fyllt av så många andra 

associationer, att de är hopplösa, annorlunda, misslyckade (Swärd, 2008). Dessutom ser vi 

risken med att använda ett individuellt perspektiv i vår studie eftersom det kan förstärka 

bilden av att individen själv är ansvarig för den situation de har hamnat i. En annan ingång 

hade varit att använda ett strukturellt perspektiv, där bostadspolitik och socialpolitik hamnar i 

fokus (Swärd, 2008). Samtidigt är det viktigt att beskriva den enskildas uppfattning och 

berättelse, och vi väljer dessutom att behandla processen ur hemlöshet för att väga upp den 

"eländesforskning" som studier av hemlösas situation ofta är.      
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4. Teoretisk utgångspunkt  

Vi har valt att använda oss av Helen Ebaughs (1988) exitteori. Hon har utvecklat en allmän 

teori om uppbrott och förändring från roller som är centrala för en människas identitet. 

Ebaugh (1988) använde sig av grundad teori för att generera exitteorin. Teorin tar avstamp i 

rollteori som i stor utsträckning har behandlat socialisering in i roller, rollkonflikter och 

rollförluster. Hon menar att i och med samhällets utveckling så är sociala roller mer flexibla 

än tidigare och att det är vanligare idag att individen går igenom fler rollbyten under sitt liv. 

Ebaugh (1988) har blivit influerad av disengagemangsteorin, som hon anlägger på 

rollutträdet. Rollutträdet medför ofta ett ömsesidigt disengagemang mellan individ och grupp, 

och ibland kan förväntningar från gruppen gentemot individen ibland finnas kvar trots 

rollutträdet.  

De rollutträden som hör till åldrandet ingår inte i teorin eftersom dessa förändringar är 

naturliga rollförändringar och processer i livet. Teorin berör den process som uppstår i och 

med att en person lämnar en roll som är starkt anknuten till identiteten. Det kan till exempel 

vara skilsmässa eller att förlora vårdnaden om sina barn. Även att lämna en roll som nunna, 

doktor, militär, alkoholist eller hemlös med mera, innebär en identitetsanknuten förändring. I 

exitteorin ser man på den sociala process som uppstår när man lämnar en roll för att etablera 

en ny. Oavsett vilken roll man utträder ifrån finns det likheter i utträdet som gör att vi kan 

förstå människans beteenden vid socialisering, interaktion och rollkonflikt och därför 

definiera det som en social process. Denna process innebär spänningar mellan individens nya 

och gamla rollidentitet, rollerna behöver inkorporeras i varandra. Samtidigt som individen 

måste avlära den gamla rollen behöver individen lära in den nya rollen. Individen behöver 

också förhålla sig till vad närstående och samhället anser om rollbytet i sig, den nya rollen och 

den gamla rollen. Vissa rollbyten kan vara av stigmatiserande karaktär som exempelvis att bli 

av med vårdnaden av sina barn, medan tidigare roller som till exempel att ha levt som nunna 

kan uppfattas stötande i andra rollers sfärer. Samtidigt som individen behöver förhålla sig till 

omgivningens åsikter till den gamla gruppen får man också en unik relation till andra 

individer som har lämnat samma grupp. 

Exitteorin delar in processen i fyra faser: de första tvivlen, sökande efter alternativ, 

vändpunkter och att bygga nytt. De fyra faserna är centrala och likvärdiga i rollbytesprocessen 

oavsett vilken roll man lämnar eller kommer till så länge den innebär en identitetsanknuten 

förändring. Författaren poängterar att det finns problem med att använda begreppet faser i och 

med att det kan finns ett antagande att faserna ska vara “naturliga” och komma efter varandra. 
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Dessutom inbegriper begreppet faser ibland en förutfattad mening om att alla faser alltid 

behöver finnas med. Dessutom är processer genom faser beroende på den kontext individen 

befinner sig i, både beroende på historisk period, geografiskt läge och kulturell tillhörighet. 

Trots dessa invändningar mot begreppet fas, så menar Helen Ebaugh (1988)  att de var tydligt 

i hennes studie att det fanns vissa faser som alla individer beskrev. Därför valde författaren att 

utforma sin teori efter faser, men poängterar att faserna inte är förutbestämda eller fasta. 

 Faserna beskrivs mer ingående nedan. 

4.1 De första tvivlen 

De första tvivlen handlar om hur den aktuella livssituationen inte uppfyller människans behov 

av tillfredställelse. I och med detta börjar människan ifrågasätta och tvivla på den roll hon 

eller han befinner sig i. Tvivlet riktas mot åtaganden, normer och värderingar som finns i den 

nuvarande rollen, vilka individen tidigare uppfattat som självklara. Tvivlen medför att 

individen börjar omtolka sina uppfattningar av mening och förväntning på rollen. Individen 

börjar se verkligheten på ett annat sätt än tidigare, att saker och ting inte är som hon eller han 

tidigare uppfattade. De första tvivlen etablerar sig gradvis hos personen för att sedan övergå 

till sökande efter alternativ. Det är många yttre och inre faktorer som avgör hur länge 

individen befinner sig i tvivel innan han eller hon tar nästa steg att söka efter alternativ. Vissa 

individer kan befinna sig i denna fas flera år, medan andra enbart befinner sig i denna fas i 

några veckor eller några månader. Vad som är den utlösande faktorn till de första tvivlen ser 

lite olika ut beroende på vilken roll man lämnar, oftast ser de utlösande faktorerna liknande ut 

inom samma roll. Ebaugh (1988) uppger att de första tvivlen är en personlig process men att 

andra människors reaktion på denna process är högst avgörande för hur fortsättningen 

kommer att se ut. Från andra människor kan individen få bekräftelse genom uppmuntran eller 

missnöje. Andra människor kan också erbjuda individen en miljö att pröva tvivlen på och 

hjälpa individen att se det ohållbara i sin situation exempelvis genom att hjälpa individen att 

bryta sin förnekelse. Ebaugh (1988) har delat in orsakerna till de första tvivlen i fyra 

utmärkande teman som är organisationsförändringar, utbrändhet, förändringar i relationer och 

händelser som är av starkare karaktär. 

4.2 Sökande efter alternativ 

När individen har tvivlat på sin roll tillräckligt länge blir sökandet efter alternativ en naturlig 

övergång. Individen söker efter nya alternativ och vägar från sin nuvarande roll. En del 

människor är medvetna om andra alternativ redan i de första tvivlen. Det är oftast först när 
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individen erkänner tvivlen och otillfredsställelse med rollen för sig själv som sökandet efter 

alternativ blir möjligt. Här börjar individen prova nya alternativ och jämför med den gamla 

rollen. I denna process är det viktigt med positiv respons och bekräftelse från andra för att 

individen ska orka fortsätta processen. Genom föregripande socialisering testar individen de 

värden och normer som tillhör den roll hon eller han aspirerar till, både i fantasin och i 

verkligheten. Hur länge fasen att söka efter alternativ pågår beror på graden av socialt stöd, 

hur starkt socialt önskvärd den nya rollen är, hur försiktig och osäker individen är i sig själv, 

graden av institutionalisering i den gamla rollen, graden av status och stigma i nya och gamla 

rollen samt hur medveten individen är i processen.  

I exitteorins fas att ”söka alternativ” beskrivs en process där individen först medvetet 

funderar på olika alternativ, sedan kommer en process där individen möts med bekräftelse 

ifrån omgivningen, positivt eller negativt. Negativt bemötande kan bidra till att processen blir 

förlängd eller avstannar. Positivt stöd kan resultera i nästa punkt då individen börjar väga för- 

och nackdelar med olika roller. I nästa steg testar individen de alternativa rollerna som 

referensgrupp.  

4.3 Vändpunkter 

Efter de första tvivlen och sökandet efter alternativ når individen en punkt i processen där hon 

eller han beslutar sig för att göra ett utträde. Ofta sammanfaller beslutet med en yttre 

vändpunkt i individens liv. Det är i vändpunkten som personen tar klivet och väljer att bryta 

sitt gamla sätt att leva på grund av att den tidigare livssituationen inte mötte individens 

förväntningar. Ofta konkretiseras vändpunkten genom någon handling som visar för 

omvärlden att individen har lämnat sin tidigare roll. Vändpunkten behöver inte vara av 

dramatisk karaktär utan kan även vara att personen väljer en ny riktning i sitt liv. Men 

exitteorin beskriver även fem olika typer av vändpunkter av mer tydlig och dramatisk 

karaktär. Dessa vändpunkter beskrivs som följande, specifika utmärkande händelser, droppen 

som får bägaren att rinna över, tidsrelaterade faktorer, ursäkt som legitimerar utträdet och 

antingen/eller situationer.  

En specifik utmärkande händelse innebär att det sker en betydelsefull händelse eller 

incident i individens liv som leder till att individens ambivalenta inställning till sin situation 

kristalliseras och hon eller han beslutar sig för ett utträde från rollen. Det kan även vara så att 

händelsen i sig inte är särskilt betydande men att den får en viktig symbolisk innebörd för 

individen.   
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Droppen som får bägaren att rinna över innebär att en incident som i sig är relativt obetydlig 

blir en vändpunkt i och med att den föregås av ett en lång period av tvivlande. Den faktiska 

händelsen ger individen ett tillfälle att ta beslutet att göra ett utträde från rollen. Tidsrelaterade 

faktorer sker då en person på grund av att den har varit i en roll under lång tid eller på grund 

av åldrande beslutar sig för att ett utträde är det enda möjliga.  

Ursäkt som legitimerar utträdet har inte visat sig hos intervjupersonerna i våran studie, därför 

beskriver vi inte den mer ingående. Den sista vändpunkten beskrivs som en antingen/eller 

situation vilket exempelvis betyder att individen måste göra ett val mellan ett utträde ur rollen 

eller att få försämrad psykisk eller fysisk hälsa. Det centrala är att individen upplever att det är 

antingen/eller, inte att det verkligen är det. Den kan även ske när närstående tvingar individen 

att göra ett val, till exempel sluta dricka alkohol eller bli lämnad.  

4.4 Bygga nytt 

Att bygga nytt handlar om att bygga vidare och etablera sig i sin nya livssituation. Det handlar 

om att lära sig att förhålla sig till den nya rollen men även till den gamla. Centralt för 

individer som lämnar en roll är att det inte bara blir bemötta utifrån deras aktuella situation 

utan även den roll de lämnat. Just av denna anledning betonar författaren att upplevelsen av 

att vara ett ex är någonting unikt och kvalitativt annat från att aldrig ha varit ett ex. Individen 

försöker tona ner den tidigare rollen i förhållande till andra människor. Det finns enligt 

exitteorin sex problem som individer behöver hantera efter att ha lämnat en roll: presentation 

av självet, reaktioner från andra, intimitet, förändrad umgängeskrets, att relatera till 

gruppmedlemmar och andra avhoppare samt spår av den tidigare rollen. 

Teorins fyra faser återkommer i uppsatsen då vi använder dem för att tematisera resultatet 

och använder teorin som verktyg för vår analys. Först ska vi redovisa vår metodologi. 
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5. Resultat 

Vi har valt att presentera våra intervjuresultat utifrån teman i exitteorin eftersom vi ska 

använda exitteorin i analysen. Faserna som beskrivits i teorin har passat väl med vår empiri 

och därför har det varit ett tydligt sätt att strukturera och tematisera resultatet. De personer 

som har eller har haft en psykisk funktionsnedsättning har tilldelats ett namn som börjar på 

bokstaven F, och övriga har tilldelats ett namn som börjar på bokstaven M. 

5.1 De första tvivlen 

Helen Ebaughs (1988) indelning av orsaker till de första tvivlen har inte passat hos de före 

detta hemlösa som vi intervjuat, därför har vi skapat andra teman som vi funnit vara 

utmärkande. Bland intervjupersonerna i vår studie har vi funnit att anledningar till de första 

tvivlen har varit en känsla av att vara utsatt, en plats att landa på, försämrad hälsa, närståendes 

reaktioner eller att börja se sig själv som hemlös. 

 

En känsla av att vara utsatt 

För många av intervjupersonerna var det ingen särskild situation eller händelse som utlöste ett 

tvivel. Snarare var det att ha levt länge i den utsatta situation det innebär att vara hemlös. Så 

som Fanny beskriver det: ”Jag var så trött på att va bostadslös, att jag inte orkade leva så”. 

Micke beskriver känslan av utsatthet och förnedringen som en form av prostitution: 

Prostitutionen, det är det de handlar om asså det e, förnedringen, att behöva förnedra sig själv så 

till den milda grad att man säger till folk att jag gör vad som helst för en rykare (färdigblandad 

knarkspruta), vill du att jag ska knulla dig, vill du att jag ska städa åt dig, vill du att jag ska diska 

städa, jag gör vad som helst det e prostitution. 

 

 

En plats att landa på 

För många har det varit viktigt att ha en plats för lugn och ro för att börja reflektera över sitt 

liv och sin situation. På dessa platser har intervjupersonerna beskrivit hur deras första tvivel 

tagit form. För Mattias kom mycket tvivel i samband med att han fick hyra en husvagn och 

där fick en plats att landa på: 

Det var ju för ju att man kunde få mer tid till sig själv. Var tvungen att hugga ved. Det fanns en 

kamin i den där. Jag kunde lyssna på radio. Lyssna på musik. Se på tv. När jag bodde där var det 

ingen som jagade mig. Ingen personal som knackade på, jaha nu har du knarkat igen ditt svin, 

försvinn härifrån...All stress, hela tiden jagad, var det inte snuten var det vakter, var det inte vakter 

var det falska kamrater och allt tjat och jidder. Det tar hårt på nerverna... Jag slutade inte supa och 

knarka, jag var ju beroende. Men jag lugnade ner mig, så jag fick lite nya tankar... För innan när 

man bor utomhus, då är man hela tiden upptagen med, var ska jag sova inatt? Var ska jag få tag på 

pengar? Vad ska jag få tag på knark? Dom och dom ska man akta sig för och vad ska jag begå för 

brott nu och sådär. Så hela tankeverksamheten gick ju åt till det liksom, man fick aldrig koppla av, 

man blir sönderstressad till slut. 
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Även Markus beskriver en period när han var fick möjlighet att landa då han bodde 

tillsammans med en tjej. “Och där fick uppleva det här lugna i hemmet det hade jag aldrig 

upplevt förut liksom, ena ungen gjorde läxorna den andra satt och ritade och vi kollade på tv, 

det var liksom inge tjafs och man liksom bara wow, kan det va såhär liksom? Det är coolt.” 

 

Hälsa 

Två av intervjupersoner beskriver hur missbruk och hemlöshet fick konsekvenser för deras 

fysiska hälsa. Det allvarliga och livshotande hälsotillståndet bidrog till tvivel och 

ifrågasättande av livssituationen. Fabian beskriver sin fysiska och psykiska hälsa och hur den 

fick honom att tvivla: 

Och ganska allmän risig fysiskt. Så att även om inte det var någon tanke, så fanns det förmodligen 

med i det undermedvetna, och ganska medveten om att jag hade max ett år kvar om jag inte gjorde 

något åt situationen. Jag har legat väldigt mycket på sjukhus. Gått med rullator och haft staffar 

(stafylokocker) på hjärtat. 

 

Felicia berättar hur det kom något gott ur hennes hjärtproblem:  

Det här med hjärtat var ju faktiskt väldigt positivt för mig fast det låter helt knasigt för jag hade ju 

sånt varv asså så jag sprang ju ifrån mig själv innan det här med hjärtat hände, det fick ju mig att 

varva ner, stanna till lite å tänka efter, jag var i alla fall drogfri ett halvår efter, sen satte jag ju 

igång igen liksom. 

 

 

Reaktioner från omgivningen 

Några av intervjupersonerna upplevde tvivel som en konsekvens av närstående och vänners 

reaktioner. När närstående eller vänner ifrågasatte och tog avstånd från deras sätt att leva 

kunde detta leda till att intervjupersonerna själva ifrågasatte sina livsval. Fredrik beskriver 

vilken effekt hans föräldrars reaktion fick på honom: 

Processen började när mina föräldrar kom och sa, att jag inte fick ha nyckel kvar hem till dom, för 

dom fick småbarn båda två. Så jag var inte välkommen dit om jag inte slutade missbruka. Och det 

var jag inte beredd att göra, så jag lämnade nyckeln och gick. Det var nog det som påverkade mig 

mest i och med att jag inte hade någonstans att falla tillbaks på. 

 

 

Att se sig själv som hemlös 

En del av våra intervjupersoner hade haft svårigheter att identifiera sig med 

hemlöshetsbegreppet. Ofta hade insikten om att man hade varit hemlös kommit i efterhand då 

man såg tillbaka på sin tidigare situation. För en av våra intervjupersoner kom insikten i tiden 

av hemlöshet. Markus kom till insikt över sin situation när han läste i tidningen en dag om 

definitionen av hemlöshet: 
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Den här hemlösa tidningen situation Stockholm eller om det var nån annan artikel om hemlöshet, 

stod definitionen av hemlöshet och så bara läste jag det och bara va fan det är ju jag! Jaha, det hade 

jag inte hajjat innan. 

5.2 Sökande efter alternativ 

I vår studie har erfarenheter av sökande efter alternativ utspelat sig lite annorlunda än på det 

sätt som beskrivs i teorin. För att kunna beskriva intervjupersonernas i vår studie erfarenhet av 

sökande efter alternativ på ett rättvist och tydligt sätt har vi delat in fasen under temana 

behandling och insatser, bekräftelse från omgivningen samt nya aktiviteter och sammanhang. 

Alternativ för våra intervjupersoner har handlat om att pröva olika behandlingar och insatser 

från socialtjänsten eller frivilliga organisationer. Många av intervjupersonerna har här börjat 

prova olika tolvstegsprogram som Drug addics anonymus (DAA), Anonyma alkoholister 

(AA) men framförallt Anonyma narkomaner (NA). Intervjupersonerna har beskrivit att det är 

viktigt med inre styrka, ett sammanhang och bekräftelse från andra för att stå fast vid sina 

beslut. 

 

Behandling och insatser 

Många av intervjupersonerna har kommit i kontakt med tolvstegsrörelsen, två personer har 

dessutom gått i tolvstegsbehandling. De beskriver att de tolvstegen från tolvstegsrörelsen har 

varit viktiga och värdefulla för att det har gett dem insikter om sig själva. För Micke var det 

en tolvstegsbehandling som blev hans lösning: 

Det här var min sextonde behandling och det är den första behandlingen som jag har gjort klart, för 

jag har gjort femton behandlingar runt om i Sverige. Transaktionsanalys, KBT, och vanlig 

samtalsterapi, jag prova på alla möjliga sorter, men ingenting där man har behövt jobba med sig 

själv, det hade dom här, jag var tvungen att jobba med själv.  

 

Fabian beskriver hur han fick råd i sitt sökande efter alternativ och där han valde bort en 

snabb lösning och istället hamnade på en tolvstegsbehandling: 

Framförallt har det varit min egen drivkraft rent initialt så. Sen är jag tacksam, för att jag hade en 

bekant som satt häktad samtidigt som mig. Och jag skulle göra nån kvick fix men han övertalade 

mig att jag skulle ta en tolvstegsbehandling. Tolvstegsbehandlingen i sig är helt fantastiskt i sig, 

själva behandlingsdelen. 
 

Två av intervjupersonerna blev familjehemsplacerade utanför Stockholm. Båda 

intervjupersonerna beskriver placeringen som tveksam men valde att ge det en chans ändå, 

vilket vi tolkar var ett sätt att pröva de alternativ som fanns tillgängliga. 

Mattias berättar hur hans första tvivel ledde till att han prövade de alternativ som fanns 

trots sin egen tveksamhet: 



34 

 

Jo men då åkte jag upp då och tänkte jaja okej jag får stå tills vintern och se vad som händer. Och 

där satt jag ju bara på familjehemmet. Jag vart ju isolerad där uppe på geografiskt sätt, jag kände ju 

ingen, bara han jag bodde hos, bonden. Så det blev ju ganska så jobbigt i två år... Men i alla fall, då 

fick jag komma till ett familjehem, för jag orkade inte längre vara på gatan. Det vart för mycket. 

 

För Fanny handlade det om att vara kvar på familjehemmet och inte återvända till platsen där 

hon var hemlös och missbrukade. Trots sin osäkerhet valde hon det nya alternativet och att 

inte ge upp: “Det var flera gånger som jag hade packat väskan å tänkte så här nu sticker jag 

till Stockholm liksom, men sen bara nej, det tänker jag inte, tänker inte sabba för mig själv.” 

 

Bekräftelse från omgivningen 

I sökandet efter alternativ är bekräftelse från omgivningen viktigt i processen. Det kan vara 

avgörande ifall personen ska välja att fortsätta sin process. Omgivningen kan vara både 

närstående, vänner och myndighetspersoner.  

Fabian beskriver misstro från kriminalvården när han ville gå en behandling så han sökte 

själv efter personer som trodde på honom. “Även om man inte skrattade när jag sa att jag ville 

ha en behandling så drog man lite lätt på smilbanden... Så att den gången tog jag kontakt med 

uppsökarna själv.” Felix berättar om hur myndigheterna inte mötte hans önskemål och hade 

en annan uppfattning om hans behov och då blev NA en viktig källa till bekräftelse. Vi tolkar 

detta som att Felix inte gav upp trots motståndet hos myndighetspersonerna utan själv 

försökte finna alternativ. “Jag sökte hjälp men jag fick inte den hjälp jag behövde då, å sen så 

blandade jag med såna där tolvstegs eller NA möten... Jag var på (stödboende) å kollade... 

Men där kom jag inte in då för dom tyckte inte att jag passade in där med mediciner.”  

För Fanny var det en vän från innan missbruket som bekräftade henne i sökande efter 

alternativ:  

Den enda vännen som jag hade kvar som inte va missbrukare som jag känt i 16 17 år, han ringde 

till mig varje vecka, där på LVM hemmet. Han bor i Malmö, så det var också en av anledningarna 

till att jag flyttat dit då, idag är jag gudmor till hans barn. Han kom ju ihåg mig från innan allting 

också... Han var ett jättestöd. 

 

 

Nya aktiviteter och sammanhang 

Det har varit viktigt för många att pröva nya aktiviteter och sammanhang. För Fredrik blev 

bodybuilding ett nytt alternativ medan Felicia fann en kvinnoverksamhet för missbrukare. 

Detta tolkar vi som en viktig komponent för att hitta alternativ till gamla mönster.  

För Fredrik blev bodybuilding en hobby som upptog mycket av hans tid och förenklade 

drogfriheten:  
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Nånting mer som kanske räddade mig och höll på att ta livet av mig, jag började med bodybuilding 

ganska omgående efter första behandlingen. Och det var inte på nått vis sunt, men det var jävligt 

inrutat och när något är väldigt inrutat funkar det bäst för dom med ADHD, det är ju bevisat. Man 

följer en viss rutin hela tiden... Jag kunde inte dricka för jag ska alltid träna dagen efter, och om jag 

dricker så blir jag catabol då har man svårt att bygga muskler, blir helt manisk på det istället, så det 

var ju både hjälp och inte hjälp. För jag höll på att dö av det också, på grund av blodtrycket och 

åderbrock, men ja inget ont som inte har något gott med sig.  

 

Felicia fann ett alternativ när hon fick besöka en kvinnoverksamhet för missbrukare utan att 

ha några krav på drogfrihet.  

Soc. visade in mig på den här kvinnoverksamheten, när jag missbrukade gick jag dit en gång i 

veckan å bara prata å fika, så att där tändes ett intresse av deras behandling, dom var ju 

jättetrevliga människor. Min mamma hade precis gått bort och jag behövde prata om det.  

 

Markus upptäckte att det fanns alternativ då han bodde tillsammans med en tjej, det blev i det 

sammanhanget tydligt för honom vad han ville sträva mot: 

Ja det var framförallt i den här, tjejen då. Att jag fick uppleva det här, i hennes hem, det här lugna, 

fina kärleksfulla. Att jag bara fick se att det fanns, och jag bara det här vill jag ha. Och ändå kunde 

jag inte hålla kvar det för att drogerna och spriten satt käppar i hjulet för mig. Det var det jag ville 

ha, ingenting annat, det var det men så kunde jag inte få det för att drogerna var i vägen. Och då 

bara aha, då är det inget alternativ. Då får drogerna gå bort och då får jag kämpa för, jag hade nån 

sån här, att bli älskad och kunna älska, det vill jag lära mig. 

5.3 Vändpunkt 

Nedan följer en beskrivning av intervjupersonernas vändpunkter utifrån specifika utmärkande 

händelser, droppen som får bägaren att rinna över, tidsrelaterade faktorer, ursäkt som 

legitimerar utträdet och antingen/eller situationer. Den typen av vändpunkt som inte finns 

representerad bland intervjupersonerna i vår studie är ursäkt som legitimerar utträde. Denna 

vändpunkt innebär att individen får en legitim ursäkt exempelvis en arbetsskada som ger 

individen en möjlighet att sluta sitt arbete utan stigmatisering. Det har inte funnits något 

behov hos våra intervjupersoner att ursäkta hemlösheten och missbruket vilket är föga 

förvånande. 

Ibland upplever inte personer någon tydlig eller dramatiskt utmärkande vändpunkt utan det 

är någonting som växer fram över tid. Som hos en av intervjupersonerna, Micke beskriver hur 

han helt enkelt tröttnade på att leva som han gjorde: “jag skulle ändra mitt liv, jag ville ha en 

förändring, jag ville inte ha det där skit livet jag hade.” Micke hade genomgått 16 

behandlingar, men i det som blev hans sista valde han helt enkelt en ny riktning för sitt liv:  

 

Tre eller fyra veckor in i behandlingen, då gick jag till personalen å sa det, nu måste jag erkänna, 

jag hade skiten med mig, gör vad ni vill med det men ring inte till polisen, kasta bort skiten, så jag 

lämna ifrån mig dom där påsarna och kanylerna och verktygen...Det var då jag tog det där sista 

beslutet att nu får det va nog. 
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Specifikt utmärkande händelser 

Felix har haft flera vändor i hemlöshet, men vår intervju med honom behandlade sista gången 

han var hemlös och vägen ur den hemlösheten. Paradoxalt nog har vi tolkat att hans 

vändpunkt var då han blev av med försökslägenheten. Det var den händelsen som startade 

processen till det lägenhetskontrakt han besitter idag. Här syftar han på tillfället när polisen 

kom och hämtade honom från försökslägenheten: 

Det var när jag blev av med min lägenhet, jag ville ju inte bli av med den. Vändpunkten, nej men 

jag ville ju inte vara utan ett boende jag vet ju att utan lägenhet är man ju nollad. Det är inte lätt att 

sköta ett liv på ett härbärge och gå och tigga pengar, så det var vändpunkten inom mig. 

 

För Markus blev konsekvenserna av hans beteende och andras reaktioner på hans beteende 

hans vändpunkt: 

Tjejen skulle hänga med sin morsa, “ja men bra då åker jag in till stan och hänger med kompisarna 

lite”. Och sen festade jag loss och så blev det knark och grejer och sen kom jag tillbaka och då var 

det stor påskmiddag med hennes familj och jag var alldeles påtänd och satt där. Och hennes morsa 

jobbar ju med såna människor, jamen socialtant liksom som hon är. Så det var inget snack, det var 

ju slut där och då liksom. Och då hajjade jag också att jag hade ett problem, att jag inte ville ha det 

men att det satt käppar i hjulet för mig. 

 

Vändpunkten kan även komma ur en påtvingad insats, för Fanny inträffade vändpunkten när 

hon blev dömd till LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall): 

Det trodde jag inte innan att de ens var möjligt liksom... Att det ens var möjligt för mig att bli 

drogfri. När jag var på väg, jag kommer ihåg att jag ringde till Stefanie då som var min 

lekmannaövervakare som var bakom det här LVMet fast jag visste inte om det. Ringde från 

polisbilen i transporten till LVM hemmet då från avgiftningen, dom lät väl mig få ringa samtal 

bara för att jag skulle vara lugn i bilen i två timmar och jag bara skrek till henne, du får fan 

komma. Du får komma och fixa ut mig, jag kommer dö här, jag kommer dö. Jag trodde på allvar 

att jag skulle dö om jag tände av från allting, att jag inte skulle klara av att bli drogfri, men det 

gjorde jag ju liksom, det hade jag inte räknat med. 

 

 

Droppen som får bägaren att rinna över 

För missbrukare är återfall en naturlig del av tillfrisknandet, men i det här återfallet hade 

Fabian byggt upp så pass mycket tvivel att det då ledde till hans vändpunkt. För Fabian kom 

vändpunkten ur ett återfall då han insåg hur dåligt han skulle må om han återvände till sin 

tidigare roll. “Jag tog ett återfall efter elva månader, och jag hade sån jävla tur. För det var 

verkligen ett sånt där riktigt må så jävla skit ångest dåligt återfall. Det är det sista som jag har 

att tänka tillbaka på. Så att nu är, nu är det enkelt.”  

För Mattias kom vändpunkten i samband med att han flyttade tillbaka från familjehemmet 

och till ett stödboende: 
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Det var därför jag inte vill bli utsparkad och börja bo på gatan igen. Och sen hade jag väl bestämt 

mig för jag och hade hopp om framtiden. Och den är nykter. Men asså jag stod ut för att dom 

körde ultimatum socialen. Jag orkade inte med något mer uteliggaresvängar. Jag var less på knark. 

 

Vi tolkar socialtjänstens ultimatum som droppen som fick bägaren att rinna över.   

 

Tidsrelaterade faktorer 

Morgan var en gammal man som varit hemlös fram till början av 1980. Han beskriver hur 

hans ålder blev hans vändpunkt. “Jag har varit i fem olika världsdelar och 40 olika länder. Så 

att jag har varit ute och sett världen. När man blir äldre måste man stationera sig någonstans.” 

 

Antingen/eller situationer. 

Fredriks vändpunkt var påtvingad då den kom i samband med ett fängelsestraff. Han hamnade 

i en antingen/eller situation eftersom han var rädd för att hamna i fängelse och sökte därför 

om kontraktsvård istället: 

Jag fick fängelse, och ansökte om p34 och ansökte om behandlingshem. Och där ifrån fick jag en 

utslussning. Och ifrån den utslussningen fick jag en lägenhet som jag bodde i hop med en kompis. 

Ja, och sen efter många års jobbande och boende i andrahand så köpte jag en lägenhet. Så enkelt 

var det... Hade jag inte blivit dömd till det, vård så hade jag inte hamnat, hade jag fortsatt. Men nån 

gång hade jag hamnat i vård hur det än är. Man kan inte göra hur många inbrott som helst utan att 

torska, det är ju så. 
 

Felicias situation hamnade på sin spets, hennes vändpunkt handlade om liv och död en 

antingen eller situation. För att överleva blev hon tvungen att ändra sitt sätt att leva, vilket hon 

beskriver såhär:  

Min vändning, det var att jag knarkade sönder mitt hjärta helt enkelt... Dom sa ju till mig det, 

kommer du in akut med ditt hjärta, så bryr oss inte om dig, vi bryr oss inte om det, för vi kostar 

inte på narkomaner ny hjärtklaff... Jag har ju som kissat i tre år för att få den här hjärtklaffen, 

lämnat urinprover så att det var så destruktivt att knarka och också veta att mitt liv e slut, när den 

här tar slut, då e mitt liv slut, dom bryr sig inte om, kostar inte på mig en gång till, så att jag tror 

liksom att det var undermedvetet liksom. 

 
5.4 Bygga nytt 

Helen Ebaugh (1988) beskriver att följande aspekter varit centrala i fasen att bygga nytt: 

presentation av självet, Intimitet och sexualitet, reaktioner från andra, förändrad 

umgängeskrets, att relatera till gruppmedlemmar och andra avhoppare samt spår av den 

tidigare rollen. Intimitet och sexualitet är ingenting som vi har berört i vår studie däremot har 

vi lagt till följande teman: meningsfull sysselsättning, förståelse för sin psykiska 

funktionsnedsättning, Gud samt stora skillnader mellan nu och då. 
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Presentation av självet 

Presentation av självet handlar om individens strävan efter att blir uppfattad utifrån sin nya 

roll snarare än den gamla. Genom klädsel och uppförande med mera visar individen att en 

förändring har skett.  

Fabian berättade att han upplevde många funderingar angående hur han skulle presentera 

sig själv. I och med att det finns ett stigma kring hemlöshet och missbruk upplevde Fabian 

svårigheter över hur han skulle presentera sig själv för sin omgivning:  

Hur ärlig ska man vara? hur mycket ska jag lägga korten på bordet. Nu har jag valt, de flesta andra 

har valt annorlunda. Men jag har valt att vara helt öppen med hur det har sett ut tidigare, och vem 

jag är liksom. Så det, men det var mycket sånt som jag funderade över... Och sen är det mycket, i 

och med att jag är väldigt öppen med hur det sett ut. Så är det också det här med vanliga 

människor, nu har jag kommit ifrån det. Förr annorlunda gjorde jag mig själv. Det var jag och 

vanliga människor. Jag är i allra högsta grad vanliga, vanlig plus liksom.  

 

Med “vanlig plus” syftar Fabian på sin ADHD diagnos och inte sitt förflutna som hemlös och 

missbrukare. 

 

Reaktioner från andra 

Reaktioner från andra var en viktig indikator på att individen faktiskt hade lämnat sin tidigare 

roll och nu var en annan. Det finns övergångar som uppfattas som positivt, exempelvis 

“ickemissbrukande missbrukare” medan andra uppfattas som en försämring i status så som att 

ge upp en karriär inom kirurgi. Trots att övergången till f.d. missbrukare ses som någonting 

positivt, finns det ändå en risk att människor reagerar negativt gentemot dem i och med det 

negativa associationer som finns till missbrukare. Författaren menar att det uppstår en 

“bakfull identitet”. 

För Mattias har bekräftelse från hans familj blivit viktigare sedan han har visat att han var 

drogfri en längre tid och fått ett hem. I och med positiva reaktioner från familjen blir Mattias 

än mer mån om att värna relationen vilket i sin tur ökar hans motivation:  

Börjat träffa min familj mera. Och det har också blivit ytterligare ett pålägg. Förut när jag sa att jag 

skulle sluta knarka, ja vi vet (sa familjen). Men nu har det gått så lång tid. Så att jag har märkt att 

dom också börjar tycka, börjar tro att det verkligen är så. Och då har jag börjat bygga upp nån 

slags kärleksrelation som, det skulle göra ont i mitt hjärta om jag svek nån någe mer, nu när jag har 

byggt in dem i förhoppning. 
 

Även Fabian beskriver hur han har byggt upp relationer igen till sin familj efter att ha lämnat 

livet som hemlös och missbrukare och att återknyta relationer har tagit tid:  

 
Min mamma hon har alltid betytt väldigt mycket, och gör det fortfarande. Det var väldigt viktigt 

att hon började lita på mig igen. Vilket man som missbrukare tycker att hallå, jag har fan varit 

drogfri en månad. Då förväntar man sig att alla dom här relationer man har knarkat bort, dom ska 

gärna stå utanför dörren och göra vågen och klappa händerna och tala om hur bra man är. Och visa 
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hur mycket dom litar på en. Förstörda förtroenden tar tid att reparera.  

 

 

Felicia beskriver ett bra exempel på hur en “bakfull identitet” kan hänga kvar i andras 

attityder gentemot henne: 

Folk har ju oftast en annorlunda syn på en för att man har varit i missbruk. Men det är ju ingenting 

jag skäms över i dagsläget, utan dom får ta mig som jag är annars får det vara. Det enda jag kan 

gräma mig över, det är att man har missat, att jag har tagit så många år för mig. Jag menar en del 

som har varit inne i missbruk dom har i alla fall hunnit gjort andra saker samtidigt. Prova det 

jobbet och prova det jobbet, och varit där och där, men det har inte jag, jag har bara knarkat 

liksom, och det kan skrämma mig lite. För då förstår jag hur jävla sjuk jag har varit i missbruket 

eftersom inte jag hunnit göra nåt annat. 

 

 

Förändrad umgängeskrets 

Förändrad umgängeskrets är någonting som många före detta alkoholister beskriver som en 

nödvändig men ändå svår och jobbig aspekt av ett utträde från rollen som alkoholist. Många 

finner en ny umgängeskrets i självhjälpsgrupper där människor har liknande upplevelser som 

de själva.  

Här pratar Fredrik om den separationsångest som kommer med att lämna den gamla rollen. 

Han beskriver hur svårt det är att lämna vänner från tiden som hemlös missbrukare men 

beskriver samtidigt att det är nödvändigt för hans egen skull:  

Jag blir väldigt påverkad, jag blir väldigt sugen på att knarka. Fråga mig inte varför, för det är bara 

misär för henne, men jag blir ändå påverkad och vill knarka. Om jag träffar nån som är helt jävla 

borta, tjackpundare, när jag ser såna då blir jag sugen på tjack. Jag vill inte ha något, orkar inte 

med henne, jag kommer fimpa henne. Men det är själsligt fruktansvärt jobbigt, men man måste 

göra det. Man kan inte ha tio bilar, det förstår jag. Likväl kan man inte ha människor omkring sig 

som gör att man mår dåligt och tar bort det viktiga. 

 

Micke beskriver vikten av att förändra sitt umgänge och framförallt hitta en ny umgängeskrets 

för att inte återfalla i missbruk: 

Det är bara så, asså för, man ska vara riktigt ärlig, är livet jävligt beigt, men livet är livet. Men utan 

mina möten och utan de saker jag håller på med så skulle det bli ännu tråkigare... Jag går på 

ungefär fyra till fem möten varje vecka, det är för att det funkar för mig... Jag har fått en massa nya 

vänner som inte använder droger, asså som jag kan prata med. 

 

Fredrik talar om det ansvar han kände gentemot sin arbetskamrat. Arbetskamraten var en del 

av hans nya umgängeskrets som var ett resultat av hans nya liv. “Ansvar gentemot honom, så 

det gjorde många gånger att jag inte knarkade eller söp, eller käkade massa tabletter, för jag 

visste att det skulle gå ut över vårat arbete.” 

Fabian beskriver hur socialtjänsten inte förstår svårigheten med att behöva lämna sin 

umgängeskrets: 

Så är det deras gemenskap. Man vill tillhöra någonting. Och det är ju, det är ju jätte lätt att säga, du 

måste bryta med din gamla vänner, och du måste liksom, du måste göra det här, och det här och 

det här och det ska pinkas. Jag känner hittills ingen som har pissat sig drogfri. Och när jag träffar 

socialsekretare som kommer med sånt när jag är med. vi gör såhär då att du liksom, du får en 



40 

 

superlägenhet inne på östermalm, du får nytt jobb från och med nästa vecka, du får femtio tusen i 

månaden, du får tjänstebil, men du får inte gå hem till din familj ikväll och du får inte umgås med 

dina vänner nått mer, du får ge mig ditt simkort, och liksom stryka alla dina vänner, hela ditt 

nätverk och din familj. Är du intresserad av det här jobbet? Och det är inte många som är det, och 

ändå är det som dom sitter på andra sidan skrivbordet och begär av de här missbrukarna 

 

En intressant aspekt var att Fabian upplevde att han senare i processen behövde minska 

mötesgående i föreningen för att etablera sig ytterligare i samhället som stort: 

Jag har medvetet dragit ner på mötesgående för att jag har redan levt hela mitt liv i en grupp 

utanför samhället. Jag vill inte leva hela mitt liv, i en grupp i samhället heller. Jag vill leva mitt liv 

i samhället. Det var hela mitt nätverk, hela mitt umgänge var andra människor som också gick på 

möten. Jag träffade inga andra människor som inte gick på möten. Och träffade jag nya människor 

jag inte träffade på möten så träffade jag dom igenom nån annan som brukade gå på möten och då 

var det några andra som också tillhörde gemenskapen. Så det var en medveten strategi, för att 

integrera mig själv i övriga samhället och vara en produktiv del av det övriga samhället. Att inte 

fastna i en ny sluten grupptillhörighet. 

 

 

Relatera till gruppmedlemmar och andra avhoppare 

Individen behöver både relatera till individer från den tidigare gemenskapen och till andra 

avhoppare, vilket kan vara en svårighet. Författaren skriver att hela poängen med 

självhjälpsgrupper som Anonyma alkoholister är just det stöd före detta alkoholister kan ge 

varandra.  

Här berättar Fanny om ett exempel på det stöd hon fått genom sina nya vänner i NA som 

har liknande bakgrund som hon själv: 

Det gör ju hela skillnaden på nåt sätt att, det gör det möjligt för mig att flytta tillbaka till 

Stockholm till exempel. Det hade aldrig vart möjligt om jag inte hade haft den tryggheten att 

kunna gå på NA-möten. Om jag inte visste att det fanns här liksom, då hade jag inte vågat flytta 

tillbaka, det hade jag inte gjort. 

 

Organisationen och människorna han träffar där hjälper Fabian att förhålla sig till sin nya roll 

och livssituation: 

 
Men det är en jävligt liten del när man ska tillbaka i samhället. För när man går mycket på möten, 

så bygger man ett nätverk, och får tillgång till andra människors nätverk. Och bygger en ny grund. 

Och det är absolut viktigaste, att liksom träffa andra som hade gått igenom det samma som jag gått 

igenom och få en ny grund att stå på. Jag började knarka när jag var tolv. Jag visste inte hur 

mycket saker fungerade ut i samhället. Och det är något av det svåraste. Lära in dom sociala 

koderna, lära sig att passa in. 

 

 

Spår av den tidigare rollen 

Spår av den tidigare rollen är det som nämnts tidigare som en “bakfull identitet”, roller är 

olika svåra att skaka av sig. Ifall den roll man lämnar har varit central för ens identitet 

kommer det alltid kvarstå spår av den gamla rollen. För alkoholister kan det vara nödvändigt 

att hålla insikten om sitt problem levande för att inte börja dricka igen.  
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Micke beskriver hur han inte tycker det är värt att älta det som har varit, vi tolkar att detta 

är hans sätt att förhålla sig till sin tidigare roll: 

Det som är gjort, det är gjort, det går inte att få ogjort, så det är en ganska enkel filosofi. Så jag är 

inte en sån som ångrar mej och fan vad synd att jag inte gjorde si och så istället. Jag ser allting som 

erfarenheter idag, jag skulle inte vilja gå utan mina 42 år som knarkare, aldrig i livet, aldrig, aldrig, 

aldrig. 

 

Här berättar Fredrik ett exempel på hur spåren av den tidigare rollen kan gestalta sig efter roll 

utträdet. “Såg idag på tv nånting, nått program, där några journalister hade blivit typ utsatt för 

något slags hot, och deras chef sa åt dom måste ha skottsäkra västar, fortfarande idag sitter jag 

och bara skottsäker väst skulle jag nog fan ha. Nej men jag kanske inte behöver det längre.” 

En del av intervjupersonerna har använt sina erfarenheter från tiden i hemlöshet som 

verktyg för att hjälpa andra och därigenom funnit mening i sin historia. Flera av 

intervjupersonerna har använt sig av sin tidigare roll efter utträdet och på så sätt hållit spåren 

från den tidigare rollen levande. Så här berättar Felicia om erfarenheten. “Jag har en 

livserfarenhet som jag kan dra nytta av i drogfriheten nu, och det kunde man ju aldrig drömma 

om att man skulle kunna, använda sig utav missbruket till, till nåt positivt idag.” 

 

Meningsfull Sysselsättning 

För alla intervjupersoner har det varit viktigt att skapa en meningsfull vardagsstruktur och 

sysselsättning. Bland intervjupersonerna finns det de som varit aktiva i kyrkan, olika ideella 

föreningar och i olika tolvstegsgemenskaper. 

Felix pratar om sin förtidspension, i och med den har han möjligheten att engagera sig i 

ideella föreningar. Arbetet i föreningarna ger honom en meningsfull vardag i hans nya roll: 

Jag har förlikat mig, jag lever så. Jag har ju tryggad inkomst. Och fortsätter hålla på med ideella 

grejer, jag tror det är min grej. Det får bli min grej, fast dom flesta tycker väl kanske att det är fel 

liksom, jag vet inte. Om dom tycker det är rätt eller fel, gemene man ute i samhället. 

 

Den ideella föreningen som Felicia var aktiv i gav henne en mening, en anledning att gå upp 

ur sängen: 

Den ideella föreningen är en gudagåva för mig, hade jag inte haft föreningen så tror jag inte att jag 

hade varit drogfri idag för att det är jätteviktigt för mig. Jag har jobbat som volontär här i två år 

och nu har jag äntligen fått mitt första OSA bidrag. Det är min första anställning i hela mitt liv, det 

räckte för mig att jag hade nånstans att gå, att dom räkna med mig. Hade inte jag kommit klockan 

tio, då ringer dom och frågar var är du nånstans. Och då känner jag att jag behövs, att jag är 

värdefull så det har gjort att jag har lust att gå upp på morgonen, jag har ett jobb att gå till. Jag tror 

inte att det hade sett så här bra ut annars, utan det är jätteviktigt att hitta nån betydelse, ha nån 

anledning att gå upp ur sängen. När jag missbrukade då kunde jag känna att det finns ingen 

anledning, skitsamma om jag går upp det är ingen som bryr sig, jag kunde ligga och vara deppig i 

flera dagar. 
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Psykisk funktionsnedsättning 

För de intervjupersoner som har haft en psykisk funktionsnedsättning har det varit viktigt att 

få kunskap och förståelse om funktionsnedsättningen för att leva sitt nya liv. Det har också 

varit viktigt att få professionell hjälp med den psykiska problematiken för att livet ska 

fungera. Så här berättar Felix om den hjälp han får med sin psykiska funktionsnedsättning: 

 
Jag har en kontakt med en läkare på psykiatrin, en psykiatriker, jag har en kontaktperson där, eller 

två till och med, men det är en som jag träffar, som jag träffat i mer än tio år nu, det hjälper mig 

för då har jag liksom, jag kan ringa honom och jag äter medicin också sån neuroleptika, och sen 

kan jag ringa honom och han vet vem jag är. 

 

 

Fredrik beskriver hur hans nya liv har gett honom möjlighet att göra en ADHD utredning och 

att den har varit värdefull för honom: 

 

Varför jag har gjort som jag har gjort, det är en stor bidragande orsak, varje människa har sig 

själva att skylla. Man blir ju inte iq befriad för att man har ADHD. Men allt har ju bidragit till att 

jag har gjort som jag har gjort. Där andra människor kanske stannar upp och tar en annan väg, där 

fortsätter en människa med ADHD väldigt mycket. Där fick jag gå igenom hela min livssituation, 

djupgående, enda från att jag var ett jätte litet barn, till nuvarande ålder. Så det var nog viktigt. För 

där fick jag i alla fall... Jag fick massor med redskap som dom ger till alla med ADHD, hur man 

ska få ett strukturerat liv när man har ADHD, och det är just att ha mycket rutiner, man går upp 

samma tid och man går och lägger sig samma tid och äter samma tid. Och det hade jag redan gjort, 

eftersom jag tränade, hade bodybuildingen så var det ju redan så för mig. Det var därför det 

funkade ganska bra. 

 

 

Gud 

För en av intervjupersonerna har hans tro på Gud varit en viktig del. Mattias tro har hjälpt 

honom och givit honom styrkan att leva med viss ångest. “Jag har ju min tro, min tro allstå, att 

Gud är med mig, och jag vet att han är med mig. Då kan jag uthärda ibland, tungsinnet. För 

jag vet att han aldrig överger mig. Man kan lära sig leva lite, med viss ångest.” 

 

Stora skillnader mellan nu och då 

Marcus beskriver hur erfarenheten i drogfrihet är någonting kvalitativt annat än erfarenheterna 

från tiden i missbruk, och hur han skapar nya referensramar i tiden som drogfri.  

Men nu börjar jag kunna lita på mig själv, och att förstå och känna att dom här besluten jag tar får 

en konsekvens, och även dom positiva grejerna besluten för positiva konsekvenser. Och så, det gör 

ju att jag börjar kunna se längre och längre fram, för att jag får längre referensramar också bakåt... 

Och så får man en erfarenhetsbank, med saker och kunna referera till i drogfriheten. Hur det 

funkar där, för det är inte alls samma som det innan... Man fattar att det blir mer konsekvent med 

konsekvenserna. 

 

Felicia sammanfattar slagkraftigt skillnaden: “Idag är jag en deltagare i livet, förut var jag en 

åskådare!” 
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6. Analys 

Analysen är på samma sätt som resultatet disponerad efter faserna som beskrivs i exitteorin. 

Huvuddragen i exitteorins olika faser har stämt överens med empirin i vår studie, däremot har 

vi fått göra tillägg på teman inom teorins faser för att det bättre ska spegla utträdet ur rollen 

som hemlös. Tilläggen har framförallt gjorts i teorins första två faser, tvivel och sökande efter 

alternativ, men även under sista fasen att bygga nytt. Vi anser att teorin till viss mån inte 

stämmer överens med gruppen i vår studie och detta kan bero på att Ebaugh (1988) inte 

prövat sin teori på människor som träder ur rollen som hemlös. I analysen har vi beskrivit 

vilka tillägg vi anser att faserna bör innehålla för att bättre kunna förklara hur det ser ut för 

gruppen hemlösa. I förhållande till det ömsesidiga disengagemanget mellan individ och grupp 

har det för intervjupersonerna i vår studie varit viktigt att bryta med vänner från den tidigare 

rollen redan i den första fasen för att kunna gå igenom hela processen. Ebaugh skriver att det 

hjälper en individ om det är fler som gör ett utträde från en roll för att få stöd. I 

tolvstegsrörelsen har intervjupersonerna i vår studie mött individer som också gjort 

rollutträden. Enligt exitteorin blir andra avhoppare ett stöd för individen. Enligt exitteorin kan 

det vara svårt när en person ska lämna fler roller samtidigt. Svårigheten består i att veta vilken 

roll man ska lämna först. I vår studie har intervjupersonerna inte reflekterat över den 

svårigheten då att lämna hemlöshet har gått hand i hand med att lämna missbruket. 

 

6.1 De första tvivlen 

De första tvivlen kan härledas från olika orsaker. I exitteorin är orsakerna till de första tvivlen 

indelade i fyra utmärkande teman. Det första är organisationsförändringar, att organisationen 

inte längre uppfyller individens krav och förväntningar. Det andra temat gäller utbrändhet i 

form av stress på grund av felbehandling och otillfredsställelse på arbetsplatsen. Besvikelser 

och drastiska förändringar i relationer är ett tredje tema som exempelvis dödsfall i familjen, 

olyckor, att förlora arbetet eller minnesförlust för alkoholister. Det fjärde temat, slutligen, är 

händelser som är av starkare karaktär. De teman som tas upp i teorin har inte har stämt med 

orsakerna hos personer som vi har intervjuat i vår studie. Som vi nämnt ovan utgår vi ifrån att 

det beror på att Helen Ebaugh (1988) inte testat sin teori på människor som lämnat rollen som 

hemlös. De orsakerna hon funnit speglar det karaktäristiska i rollutträdandet hos de grupper 

hon har undersökt som exempelvis före detta nunnor, alkoholister och läkare med mera. Vi 

vill därför tillägga orsaker till de första tvivlen som vi funnit utmärkande hos gruppen 

hemlösa i vår studie till hennes teori eftersom det var gemensamma drag som vi fann bland 
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intervjupersonerna. Orsakerna hos våra intervjupersoner har varit, en känsla av att vara utsatt, 

en plats att landa på, försämrad hälsa, närståendes reaktioner samt att börja se sig själv som 

hemlös.  

Alla intervjupersoners processer började i olika grader av tvivel på den livssituation de 

befann sig. Det utmärkande har varit att konsekvenserna av att leva som hemlös i mer eller 

mindre grad hade kommit ifatt personerna och börjat manifesterat sig i mental och fysisk 

form. Den mentala utmattningen var en bidragande orsak oavsett individernas ålder. 

Intervjupersonerna beskriver hur de till slut inte stod ut med sättet de levde sina liv och att den 

mentala påfrestningen av att leva som hemlös och missbrukare tog ut sin rätt och en känsla av 

att vara utsatt började infinna sig. Vissa av de personer vi intervjuat beskriver att de befunnit 

sig i denna fas i flera år men att de inte trott att de haft något annat alternativ på grund av sitt 

drogmissbruk. Alla intervjupersoner beskriver en fysisk utsatthet på grund av sin hemlöshet. 

Till exempel att inte veta var man ska sova, kunna äta, få rena kläder eller duscha. En del 

beskriver att situationen har tvingat dem att sova hos personer som de inte litar på och inte vill 

sova hos, vilket har varit en del av intervjupersonernas vardag. Drogerna har varit ett sätt för 

intervjupersonerna att hantera den otrygga vardagen, men drogerna har också bidragit till att 

individerna fastnat i missbruk. De första tvivlen har kommit till personerna när dessa 

konsekvenser blivit så påtagliga för individen att de inte går att undvika. Individen har först 

då börjat uppleva känsla av att vara utsatt fast hon eller han har levt i en utsatt situation 

mycket länge.  

För en del har de tvivlande tankarna kommit när de funnit en plats att landa på och fått lite 

lugn och ro omkring sig. Som för Mattias, det var när han fick möjlighet att hyra en husvagn 

och med det fick en egen dörr att stänga om sig som han kunde börja fundera kring sin 

livssituation. För Fanny kom tvivlet i samband med att hon blev inlåst på LVM och med det 

fick en lugn plats där hon hade möjlighet att fundera på sin livssituation. Rollen som hemlös 

försvårar möjlighet till tvivel då det är svårt att finna en plats där man har tid att fundera över 

sin situation. För en del av intervjupersonerna började de första tvivlen komma i samband 

med försämrad hälsa. Felicia berättade för oss att hennes tvivel kom i samband med att 

hennes hjärta blev dåligt. Hon blev mer eller mindre tvungen att börja se över sin 

livssituation. Felicia kom till läkaren första gången när det var akut fel på hjärtat. Om hon gått 

på läkarbesök regelbundet kanske hjärtproblemet upptäckts tidigare och med det de första 

tvivlen. Flera av intervjupersonerna uppger att de inte haft någon regelbunden kontakt med 

sjukvården eller någon myndighet under tiden i hemlöshet, vilket kan vara en orsak till att de 

inte börjat tvivla på sin situation förrän de har blivit hårt slagna fysiskt och psykiskt. Andra 
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orsaker till de första tvivlen har varit närståendes reaktioner eller att man börjar se sig själv 

som hemlös. För en del intervjupersoner har närstående sagt ifrån genom att sätta tydliga 

gränser för individen, att de inte accepterar individens sätt att leva vilket bidragit att de 

funderat över sin situation. 

När individen kommer till den punkt att tvivlet blir så starkt att han eller hon inte längre 

önskar att tillhöra den nuvarande rollen eller att uppfylla de krav som kommer med rollen går 

individen över till nästa steg i exitteorin som är sökande efter alternativ.  

6.2 Sökande efter alternativ 

Helen Ebaugh (1988) beskriver fasen sökande efter alternativ som en process. Den börjar med 

att individen medvetet börjar fundera på olika alternativ, sedan kommer den avgörande delen 

ifall individen möts av positiv eller negativ respons ifrån omgivningen. Möts individen av 

negativ bekräftelse från andra bidrar det ofta till att processen blir förlängd eller avstannar. 

Men om den är positiv börjar individen inse att han eller hon har ett eget val att välja en annan 

roll vilket resulterar i nästa punkt då individen mer seriöst börjar väga för och nackdelar med 

olika roller. Efter att individen bestämt sig för en eller ett fåtal alternativa roller börjar han 

eller hon testa dessa roller i tankarna som referenser. I nästa steg börjar individen testa den 

nya rollen i riktiga handlingar i en referensgrupp innan vändpunkten kommer och individen 

helt väljer att lämna den gamla rollen. För intervjupersonerna i vår studie har alternativen inte 

varit så många, därför har vi inte heller valt att presentera vårt material i resultatavsnittet efter 

fasens olika mindre delar. Vi vill därför tillägga till teorin att när det gäller gruppen hemlösa 

ser fasen sökande efter alternativ annorlunda ut. Vi har delat in fasen under temana som 

uppkom under intervjuerna för att beskriva personernas erfarenhet av sökande efter alternativ 

på ett rättvist och tydligt sätt. Temana handlar om att söka efter alternativ men följer inte den 

inre process som beskrivs under fasen i exitteorin. De teman som uppkom var behandling och 

insatser, bekräftelse från omgivningen samt nya aktiviteter och sammanhang. 

Det gemensamma för gruppen hemlösa i vår studie har varit att sökandet har fokuserats på 

ett liv bortom hemlösheten. Enligt exitteorin ska individen överväga om alternativen är 

likvärdiga eller bättre än i den gamla rollen, exempelvis när det gäller ekonomisk trygghet, 

social status, stigma, vänskap, känslomässig tillhörighet med mera. Men det har inte varit 

aktuellt att välja mellan olika alternativa roller för intervjupersonerna i vår studie då de inte 

har haft de resurser som krävs för att göra det varken ekonomiskt eller socialt. För 

intervjupersoner har det snarare handlat om att ta det alternativ som funnits tillgängligt för att 

lämna rollen som hemlös och missbrukare. De har fått acceptera de insatser som myndigheter 
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har kunnat erbjuda. Det har inte varit frågan om att söka efter och prova på flera olika 

alternativ och därefter välja utan det har varit alternativen att antingen fortsätta leva som 

hemlös och missbrukare eller inte och därmed ta det som erbjudits.  

Många av intervjupersonerna har mötts av negativa reaktioner från omgivningen på olika 

sätt, dels genom att människor inte trott på dem när de sagt att de vill ha hjälp med behandling 

och dels förakt från människor i omgivningen, som menar att hemlösa missbrukare inte kan 

förändra sig. Dessa negativa bemötanden har inte lett till att intervjupersonernas process har 

avstannat eller förlängts som det beskrivs göra för grupperna som deltagit i exitteorin. Snarare 

har individerna i vår studie funnit en styrka och drivkraft inom sig själva vilket lett till att de 

fortsatt sin process även om den har försvårats i brist på omgivningens stöd. Vi tror att det 

beror på att gruppen hemlösa är vana från tiden i hemlöshet att klara sig själva i en hård miljö 

där det inte heller har funnits stöd från omgivningen och vi skulle därför vilja göra ett tillägg 

till exitteorin om hur det fungerar när man lämnar den stigmatiserande roll som det innebär att 

vara hemlös missbrukare. Den kraft som krävs för att komma ur ett missbruk har gjort att 

många av intervjupersonerna inte har trott att det varit möjligt för dem att välja ett annat 

alternativ. En av intervjupersoner nämner exempelvis att hon inte trodde det var möjligt för 

henne att bli drogfri. Först efter att varit tvångsvårdad på LVM förstod hon att hon kunde 

klara av att leva utan droger. Det var först då hon förstod att hon kunde välja ett annat sätt att 

leva vilket påminner om hur det såg ut för många av nunnorna som undersökts i teorin 

tidigare. Dessa kvinnor kom ofta från strängt religiösa uppväxtförhållande med föräldrar som 

hade påtvingat dem rollen att bli nunna redan från tidig ålder. För dem började också sökandet 

efter alternativ när de insåg att de hade ett val, att det fanns ett alternativ till deras roll.  

Att ha ett alternativ sägs i teorin göra rollutträdet mycket tryggare och enklare för 

individen. En del av intervjupersonerna i vår studie beskriver hur de trots att de ofta upplevt 

tvivel kring de olika lösningar som myndigheterna presenterat för dem valt att testat 

lösningarna och gett det en chans. Att pröva olika alternativ handlar även om att individen 

prövar alternativa tankesätt, förhållningssätt och strategier. Många av deltagarna i vår studie 

har funnit en plats att pröva alternativ till sin nya roll genom olika tolvstegsgemenskaper. 

Tolvstegsgemenskaperna har fungerat som en alternativ referensgrupp där individerna börjat 

testa och värdera sig själva utifrån den nya identiteten samt prova på att förhålla sig till nya 

normer, attityder och värderingar. Nästa steg för individen är att helt lämna den gamla rollen 

vilket resulterar i vändpunkten. 
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6.3 Vändpunkter 

Vändpunkten har flera funktioner i processen att göra ett utträde från en roll, eller som i vår 

studie lämna hemlöshet. För det första innebär vändpunkten att individen annonserar sitt 

beslut för omvärlden, både i ord och i handling. Exitteorin beskriver även hur ett sådant 

offentliggörande sätter hjulen i rullning vilket försvårar för individen att ta tillbaka beslutet 

och ångra sig. För intervjupersonerna i vår studie har det dock sett annorlunda ut, de har 

snarare blivit misstrodda i sina beslut än uppmuntrade. Som Fabian beskriver: “Även om man 

inte skrattade när jag sa att jag ville ha en behandling. Så drog man lite lätt på smilbanden”. 

För det andra innebär vändpunkten en minskning av den kognitiva dissonansen hos 

individen. Kognitiv dissonans är den spänning som uppstår när en individ besitter två 

motstridiga eller motsägelsefulla perspektiv. Individen måste då på något sätt rättfärdiga den 

rådande dissonansen, genom att exempelvis ignorera det ena perspektivet. Kognitiv dissonans 

skulle kunna uppstå då en person är medveten om den utsatta situation det är att vara hemlös, 

men trots detta inte kan förmå sig till att sluta agera på ett sätt som försvårar möjligheten att få 

en bostad, som att missbruka. Resultatet i vår studie tyder på att det har funnits en stor 

drivkraft och vilja hos intervjupersonerna då de väl hade bestämt sig för förändring. De 

trotsade motgångar och svårigheter och fortsatte söka vägar ur hemlöshet och missbruk. Vår 

tolkning är att denna drivkraft och styrka kom ur lättnaden av att verkligen ha bestämt sig, att 

intervjupersonerna upplevde en minskad kognitiv dissonans. Deras energi och driv kan även 

vara resultatet av vad Ebaugh (1988) beskriver som den tredje funktionen av vändpunkten. 

Nämligen att vändpunkten bidrar till att mobilisera emotionella och sociala resurser för att 

agera efter individens beslut, och att individen upplevde mer energi och beslutsamhet över 

vad som behövde göras.  

Exitteorin beskriver bryggor från den gamla rollen till den nya rollen som viktiga för att 

underlätta själva rollutträdet. De personer som enligt teorin inte ser någon möjlighet att skapa 

bryggor exempelvis söka ett nytt jobb innan man lämnar det tidigare, får det svårare efter 

utträdet. Då behöver individen hantera många nya aspekter utan tryggheten från den tidigare 

rollen. För intervjupersonerna i vår studie har inte sökande efter ett nytt arbete varit särskilt 

centralt, och de har på många sätt varit tvungna att kapa banden till den tidigare rollen för att 

lyckas komma in i den nya och önskade rollen. Dock har det var viktigt att söka ett nytt 

socialt nätverk för att klara av det svåra beslutet att lämna den umgängeskrets som individen 

haft under missbruket. Flera av intervjupersonerna har beskrivit hur de efter att de funnit en 
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ny grupp att tillhöra som accepterade vilka de var, också funnit modet att lämna den gamla 

umgängeskretsen.  

De vändpunkter som exitteorin tar upp är som också beskrivits ovan specifika utmärkande 

händelser, droppen som får bägaren att rinna över, tidsrelaterade faktorer, ursäkt som 

legitimerar utträdet och antingen/eller situationer. Den vändpunkt som inte har varit 

representerad bland intervjupersonerna är ursäkt som legitimerar utträde, vilket vi har 

beskrivit ovan. För övrigt har vi presenterat resultatet utifrån de andra vändpunkterna.  

Trots detta anser vi att vändpunkterna inte ger en övertygande bild av processen som leder 

ut ur hemlöshet bland intervjupersonerna. Tydliga och dramatiska vändpunkter har varit svåra 

att urskilja i vissa fall, då beslutet att lämna hemlösheten växte fram över tid. Enligt teorin så 

var alkoholisters vändpunkt ofta förknippad med att arbetet blev lidande, eller att människor 

som stod dem nära reagerade och gav dem ultimatum. Många av intervjupersonerna i studien 

har beskrivit hur de hade bränt alla broar och att det inte var andras reaktioner eller yttre 

omständigheter som orsakade tvivel och senare vändpunkt. Snarare beskriver de hur de 

tröttnade på den situation de befann sig i och ville göra andra val i livet. En annan viktig 

aspekt som har försvårat ett utträde för intervjupersonerna var missbruk, alla i studien berättar 

att missbruket var en anledning till att de hamnade i hemlöshet och att det försvårade ett 

utträde. Trots att de beslutar sig för att göra ett utträde har missbruket försvårat detta, de 

kortsiktiga nackdelarna som följer med beslutet är avtändning, isolering och ångest, vilket gör 

att intervjupersonerna måste vara oerhört motiverade och ha ett långsiktigt perspektiv på valet 

att sluta missbruka.  

Vissa av intervjupersonerna var hemlösa under en kortare tid och såg detta som självvalt 

vid tiden för hemlösheten. Denna aspekt aktualiserar frågor kring bostadsmarknaden och 

utanförskap. Skulle deras situation ha sett annorlunda ut om bostadsmarknaden varit mer 

tillgänglig för större grupper i samhället, eller om de själva hade haft större ekonomiska och 

sociala resurser?  

6.4 Bygga nytt 

Att bygga nytt handlar som beskrivits ovan om att lära sig förhålla sig till den nya rollen men 

även den tidigare rollen. Individen blir bemött utifrån både den tidigare rollen som hemlös 

men även utifrån den nya rollen. För intervjupersonerna har dock den nya rollen ofta varit 

starkt förknippad med den tidigare. Många har engagerat sig i självhjälpsgrupper eller ideella 

föreningar, och många har byggt upp ett socialt nätverk utifrån dessa sammanhang. Enligt 

exitteorin försöker individen tona ner den tidigare rollen för att bli bekräftad utifrån den nya, 
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men detta stämmer inte för intervjupersonerna i vår studie. De har snarare använt sig av sina 

erfarenheter från hemlöshet och missbruk för att stödja och hjälpa andra. Denna strategi för 

intervjupersonerna kan bero på svårigheten att integreras i samhället, men det kan vi inte veta 

utifrån den här studien. Det som däremot är tydligt är att flera av intervjupersonerna har 

upplevt det som teorin benämner som en “bakfull identitet”, att människor de möter ofta har 

negativa associationer gentemot dem på grund av deras förflutna. 

De problem som exitteorin beskriver att individer måste förhålla sig till efter utträdet 

är presentation av självet, reaktioner från andra, intimitet, förändrad umgängeskrets, att 

relatera till gruppmedlemmar och andra avhoppare samt spår av den tidigare rollen. 

De flesta av dessa aspekter har intervjupersonerna berört i vår studie, samtidigt som ett tema 

har fallit bort. Intimitet är någonting som vi inte har berört i intervjuerna. Exitteorin bygger på 

bland annat nunnor och prostituerade vilket vi tror har varit anledningen till detta 

problemområde.  

Intervjupersonerna har framförallt talat om reaktioner från familj och andra närstående, när 

det gäller att presentera sig själv. Många har beskrivit vikten av att få familjen att förstå att 

man verkligen har slutat missbruka och att man har ett hem. Deras reaktioner har varit viktiga, 

dels för att ge motivation för individen att fortsätta i den riktningen men även för att 

återupprätta förtroenden som kan ha förstörts under åren av missbruk. För övrigt har 

intervjupersonerna beskrivit att de försöker att inte bry sig om andra människors attityder 

gentemot dem. Vi tänker att detta kan vara en strategi att helt enkelt försöka ignorera de 

fördomar som existerar. Detta kan i sig vara en anledning till att de ägnar sig åt social 

interaktion i självhjälpsgrupper, där de inte blir dömda eller stämplade för att alla en förståelse 

för deras livsberättelse. Förändrad umgängeskrets är av central betydelse för alla i vår studie. 

Alla har beskrivit svårigheten med att lämna sina tidigare vänner samtidigt som detta har varit 

en förutsättning för att kunna skapa sig ett liv i nykterhet. 

De två sista problemområden som exitteorin berör är att relatera till gruppmedlemmar och 

andra avhoppare samt spår av den tidigare rollen. Dessa två är också starka teman bland 

intervjupersonerna, nästan alla är aktiva i självhjälpsgrupper eller ideella föreningar vilket är 

en arena där individerna träffar andra avhoppare och även dem som inte har lyckats göra ett 

utträde ännu. I förhållande till de individer som inte har lyckats göra ett utträde blir de 

förebilder, och här får de stor användning av tidigare erfarenheter för att hjälpa och stödja 

dessa individer. Dessutom får de själva stöd. Som diskuteras ovan är spår av den tidigare 

rollen ofta framträdande, och hålls levande för att påminna om deras missbruk men även för 

att användas som en resurs. Alla dessa svårigheter som exitteorin beskriver har varit tydliga 
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hos intervjupersonerna, men vi har funnit att det finns andra aspekter som har varit viktiga i 

fasen att bygga nytt.  

Meningsfull sysselsättning har alla beskrivit som avgörande för att sluta missbruka, att 

finna någonting annat att engagera sig i. Ofta har det varit just självhjälpsgrupper eller ideella 

föreningar, då även kyrkan. För andra har det varit någonting helt annat, exempelvis 

bodybuilding.  

För de flesta intervjupersoner med en psykisk funktionsnedsättning, har nedsättning 

aktualiserats i denna fas av processen. Att få kunskap och förståelse för sin 

funktionsnedsättning har hjälpt personerna att lära sig hantera sig själva och sitt liv. Det 

intressanta är dock att kunskap om funktionsnedsättningen ofta har kommit efter att 

individerna har lämnat hemlöshet och missbruk. Det är först då individerna får kontakt med 

sociala myndigheter eller sjukvård som gör att en utredning om eventuell 

funktionsnedsättning blir aktuell.  

En av intervjupersonerna beskrev Gud som en källa till stöd och hopp efter utträdet från 

rollen. En annan av intervjupersonerna är aktiv i kyrkan och har en tro, men beskriver inte den 

som central för sitt tillfrisknande.  

Att lämna rollen som hemlös innebär en oerhörd förändring för individen, ekonomiskt och 

socialt. Ett hem för med sig positiva aspekter såsom trygghet och stabilitet, men 

intervjupersonerna har även uttryckt negativa aspekter såsom att behöva ta ansvar och en 

minskad frihet. Att lämna missbruk och hemlöshet har för många handlat om att arbeta med 

sig själv, och de problem som har varit en orsak till missbruket och att även börja se 

konsekvenserna av sitt agerande även i ett längre perspektiv.  

6.5 Sammanfattning av analysen 

Vi har tydligt kunnat se exitteorins faser hos intervjupersonerna, däremot behöver teorin 

anpassas till det som är specifikt för gruppen hemlösa. Teorins orsaker till de första tvivlen 

har inte stämt in alls, vi har fått tematisera orsaker utifrån vårt intervjuresultat. Orsakerna till 

tvivel har varit: en känsla av att vara utsatt, en plats att landa på, försämrad hälsa, reaktioner 

från andra och att börja se sig själv som hemlös. Det gemensamma för intervjupersonerna var 

att de kom till en punkt då de upplevde en mental trötthet på grund av den situation de levde i. 

I fasen sökande efter alternativ hade intervjupersonerna i vår studie inte så många alternativ 

att välja mellan, utan först efter utträdet ur rollen som hemlös och missbrukare kunde nya 

alternativa roller ta form. Vi har kunnat se tydliga vändpunkter hos intervjupersonerna genom 

handlingskraftiga beslut, vad som har utlöst besluten vid den aktuella tidpunkt har dock varit 
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svårare att utläsa. Vändpunkten fyller en funktion enligt teorin då den bland annat frambringar 

energi och styrka. Det är tydligt att intervjupersonerna i vår studie fick styra att kämpa i 

processen som leder ut ur hemlöshet.  I fasen bygga nytt har framförallt meningsfull 

sysselsättning som inte tas upp i exitteorin varit betydelsefullt då det gett, mening, nya 

relationer, ansvar gentemot andra, självkänsla och underlättat integreringen in i samhället. För 

individer med psykisk funktionsnedsättning har det i fasen att bygga nytt varit viktigt att få 

kunskap om sin funktionsnedsättning och för vissa även att få professionell hjälp.   
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7. Slutsatser 

Nedan gör vi en kort sammanfattning av intervjuresultatet och besvarar frågeställningarna.  

 

Vad upplever individen underlätta processen som leder ut ur hemlöshet? 

 Självhjälpsgrupper eller ideella föreningar för att finna en ny umgängeskrets.  

 Att bli drogfri har varit avgörande för att både få hjälp av myndigheter men även för 

att klara av att sköta det ansvar som kommer med ett hem.  

 Att processen som leder ut ur hemlöshet har fått ta den tiden som individerna har 

behövt för att etablera sig i den nya rollen. 

 Meningsfull sysselsättning har varit grundläggande för intervjupersonerna för att finna 

nya vänner, en stabil vardag och hopp.  

 Att hitta en plats att landa på för att få uppleva lite lugn och ro för att kunna reflektera 

över sin situation och sitt liv 

 

Vad upplever individen försvåra processen som leder ut ur hemlöshet? 

 Att ta sig ur missbruksproblematiken vilket har varit ett krav för att få hjälp med 

boendesituationen.  

 Att behöva lämna sin tidigare umgängeskrets för att klara nykterheten och 

drogfriheten 

 Att inte ha haft en plats att landa på för att få tid till reflektion över sitt liv, tiden i 

hemlöshet har varit förknippad med en intensiv vardag.  

 Svårigheten att finna ett boende, i dagens bostadsläge, framförallt ifall man har ett 

förflutet med missbruk som ofta är förknippat med kriminalitet.  

 Att inte bli betrodd av myndigheter när man vill förändra sitt liv 

 

Finns det någon skillnad i processen som leder ut ur hemlöshet för personer med 

psykiskt funktionsnedsättning eller för personer som inte har det? 

 Den skillnad vi har kunnat utläsa mellan de individer som har en psykisk 

funktionsnedsättning och de individer som inte har det handlar om fasen att bygga 

nytt. För övrigt kan vi inte se någon skillnad i faserna första tvivel, sökande efter 

alternativ eller vändpunkt. Skillnaden består i att för personerna med psykisk 

funktionsnedsättning har det varit viktigt att få kunskap och förståelse om sin 

funktionsnedsättning och få professionell hjälp för att lära sig att leva med den. För 
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dessa intervjupersoner har just denna förståelse varit en del av att bygga nytt. Å andra 

sidan kan vi för den intervjupersonen som hade haft en psykisk funktionsnedsättning 

men blivit av med diagnosen efter utträdet inte se någon skillnad alls.  

 

Varför är rollutträdet  och socialiseringen in i en ny roll centralt för processen som 

leder ut ur hemlöshet?  

 För att bättre kunna möta klienters behov i processen som leder ut ur hemlöshet.  

 För att förstå de mekanismer som är relevanta i de olika faserna. 

 För de första tvivlen behöver individer en plats att landa på för  att få möjlighet att 

reflektera. 

 I sökande efter alternativ handlar det om att ge individen ett alternativ till 

hemlösheten.  

 Det är viktigt att fånga upp individen i hans eller hennes vändpunkten.   

 För att förstå att det är en process som fortsätter även efter den akuta hemlösheten är 

avklarad i fasen att bygga nytt och förstå svårigheten med att behöva lämna sin 

umgängeskrets.  
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8. Diskussion relaterad till tidigare forskning 

8.1 Psykisk funktionsnedsättning och hemlöshet 

Relationen mellan hemlöshet och psykisk funktionsnedsättning är inte helt okomplicerad. Den 

första iakttagelsen är att gruppen hemlösa uppfyller det första kriteriet för begreppet, 

nämligen svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden, som att arbeta, betala hyra 

och upprätthålla en fungerande vardag i övrigt. Frågan är om dessa svårigheter beror på 

missbruk, psykisk ohälsa eller något annat. För att klassificeras som att ha en psykisk 

funktionsnedsättning behöver svårigheterna bestå en längre tid och bero på en psykisk 

störning. De hemlösa personer som inte har en psykisk diagnos kan inte definieras som 

psykiskt funktionsnedsatta, trots uppenbara svårigheter. Det faktum att hemlösa personer 

befinner sig i utkanten av samhällets strukturer och myndigheters räckvidd leder till att de 

flesta hemlösa personer inte har haft möjlighet att få en diagnos. De befinner sig ofta utanför 

skola, sjukvård och arbetsliv och en eventuell psykisk störning uppmärksammas därför inte. 

Detta skriver även författarna i den pilotstudie vi presenterat tidigare (Bejer et al. 2001). 

Denna förutsättning leder till en problematik kring att tala om gruppen hemlösa som personer 

med eller utan psykisk funktionsnedsättning eftersom hemlösheten i sig gör att 

diagnosticering försvåras. Dock finns ett intresse kring att studera skillnader i förhållande till 

behov och olika förutsättningar för dessa grupper trots svårigheterna.  

Bejer (FoU, 1997) tar upp de problem socialsekreterare upplever i sitt arbete med hemlösa 

klienter som lider av psykisk funktionsnedsättning. Hur aggressivt beteende och missbruk 

bidrog till att klienterna hade svårigheter att sköta sin medicinering och anpassa sig till olika 

krav, vilket i sin tur gjorde det svårt att finna möjliga boendelösningar för klienten. I vår 

studie var det en av intervjupersonerna, Felix, som blev nekad olika boendelösningar för 

hemlösa på grund av hans medicinering även då han blivit drogfri. Bejers (FoU, 1997) studie 

pekar på samma problem som vår, att boendelösningar som finns för psykiskt sjuka hemlösa 

är bristfälliga. För Felix blev situationen löst genom att han fick bo på ett ställe som 

tillhandahölls av socialtjänsten i den Stadsdelsförvaltning han tillhörde eftersom det inte fanns 

något stödboende där han kunde placeras. Samarbete mellan psykiatri och socialtjänst 

behöver förbättras för klientgruppen psykiskt sjuka hemlösa med eller utan missbruk eftersom 

denna klientgrupp behöver tillhöra och få insatser från båda huvudmännen. Det behöver 

ordnas stödboende där individen både kan få hjälp med sin boendeproblematik och sin 

psykiska funktionsnedsättning.  
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Arnsviks (2011) studie visar hur den hjälp individerna behöver skiljer sig åt beroende på 

den psykiska och fysiska hälsan. Samma sak kom vi fram till i vår studie. För personerna med 

en psykisk funktionsnedsättning var det viktigt att få kunskap om och hjälp med deras 

problematik för att kunna hantera vardagen. Två av våra deltagare fick sina diagnoser efter att 

de kommit ut ur hemlöshet. Frågan vi ställer oss är om livsberättelserna hos dessa två 

individer hade sett annorlunda ut om kunskapen funnits innan hemlösheten? Hade kunskapen 

om funktionsnedsättningen kunnat förhindra att dessa människor hamnat i hemlöshet och 

missbruk?  En av intervjupersoner i vår studie hade en psykisk funktionsnedsättning vid tiden 

för hemlösheten, men när hon fick stabilitet och ordning på sin situation blev hon av med en 

annars kronisk psykisk diagnos, vilket belyser svårigheten med att använda begreppet psykisk 

funktionsnedsättning för individer som lever i ett tungt missbruk. 

8.2 Vägen ut ur hemlöshet 

Hemlöshetsbegreppet har blivit kritiserat på grund av att begreppet är stigmatiserande och 

innehåller fler associationer än att vara utan ett hem (Swärd, 2008., Sahlin, 1996. & 

McNaughton, 2008). Många kan inte identifiera sig med begreppet hemlös. Skillnaden mellan 

situationen för dem som identifierar sig som hemlös och dem som inte gör det är å ena sidan 

verklig och å andra sidan inte. Situationen må vara objektivt densamma men för individens 

upplevelse av sig själv och sin situation uppstår en skillnad. Den består inte minst i hur andra 

ser på individen och beror på strukturella skillnader, vilka kulturella, ekonomiska och sociala 

resurser en människa har till sitt förfogande (McNaughton, 2008). En intressant aspekt av 

denna diskussion visade sig i resultatet från vår studie, då Marcus läste definitionen av 

hemlöshet i en tidning och plötsligt insåg att han var hemlös. Det var efter den insikten som 

han började identifiera sig som hemlös och insåg att han var tvungen att göra någonting åt sin 

situation, och att han inte visste hur. Han sökte då hjälpa hos socialtjänsten. 

Både Heuchemer och Josephsson (2006) och Hiscock, Joseph, Lemin, Stafford och Wilks 

(2008) beskriver den motiverande aspekt som uppstår genom jämförelser med andra. Enligt 

Hiscock et al. (2008) beskrivs deltagarnas jämförelser med andra individer vara motiverande 

och bidragande i förändringsprocessen, medan Heuchemer och Josephsson (2006) beskriver 

hur jämförelser mellan individens egen situation i nuläget och den idé individen har om en 

önskvärd situation i framtiden resulterar i att personen uppfattar ett gap. Gapet symboliserar 

det som inte stämmer överens med den livsföringen personen har och det liv hon önskar. 

Samma gap identifieras när personer jämför sig med andra personer och upplever att hon eller 

han vill ha det på ett annat sätt (Hiscock et al. 2008. & Heuchemer & Josephsson, 2006). 
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Ebaugh (1988) beskriver den kognitiva dissonansen som en motivation för att förändra sitt 

sätt att leva. När man väl får kunskap eller insikt om att det man gör är destruktivt behöver 

man antingen förklara denna dissonans för sig själv eller förändra sitt sätt att agera. Detta 

resulterar även i en jämförelse hos individen som kan skapa motivation att förändra sin 

situation. Bland intervjupersonerna i vår studie har det varit tydligt att motivation till att bli 

drogfri varit nära förknippat med viljan att ha ett hem. De kom till en punkt då de kom till 

insikt över de omständigheter de levde under och den utsatta situation de befann sig i, vilket 

gav dem viljan och motivationen att göra någonting åt sin situation. 

Graham, Jones och Sheir (2010) beskriver i sin studie viktiga aspekter som stod i vägen 

för individens möjlighet att finna motivation till att lämna hemlöshet och kunna förhålla sig 

till och ta emot den hjälp som socialtjänsten erbjöd. Aspekterna var missbruk, hur länge 

individen varit hemlös och hur livet som hemlös hade sett ut. Missbruket spelade även roll för 

intervjupersonerna i vår studie. En av deltagarna trodde inte att hon kunde lämna hemlösheten 

eftersom hon inte trodde att hon kunde sluta använda droger och därmed hade hon ingen 

motivation att ändra sin situation. Tidigare i livet hade hon av socialtjänsten nekats hjälp för 

sitt missbruk då hon bett om det. Men missbruket har även stått i vägen för 

intervjupersonernas motivation på andra sätt. Eftersom suget efter drogen varit så stark, och 

deras vardag i hemlösheten ofta fokuserades på att använda och skaffa mer droger var inte 

hemlösheten det som upplevdes som det akuta problemet för individen. Motivationen till att 

fixa fram droger, stod i vägen för individens motivation att ta sig ur hemlöshet. 

Heuchemer och Josephsson (2006) skriver om hur livet i hemlöshet präglades av en otrygg 

vardag. Precis som i vår studie bestod intervjupersonernas vardag av sökandet efter droger, 

pengar och en tillfällig sovplats. Vardagslivet som hemlös och missbrukare lämnade inget 

utrymme för individerna att reflektera över sin livssituation. Arnsvik (2011) redogör för hur 

individerna i hans studie kom till en punkt då deras liv kändes ohållbart på grund av 

påfrestningar som kom av att leva i hemlöshet. Det var orsaken till att individernas beslut om 

att lämna hemlöshet började växa fram. En fast punkt att landa på för deltagare i Arnsviks 

(2011) studie kom först då de fått tillgång till ett eget boende. För intervjupersonerna i vår 

studie krävdes det en fast punkt för att överhuvudtaget kunna landa och komma till insikt om 

att de ville förändra sitt liv och få ett boende. Exitteorin beskriver hur rollförändringen börjar 

med tvivel på den nuvarande rollen och i vår studie kan man koppla resultatet till samma 

process. Intervjupersonerna i vår studie berättar om hur de negativa konsekvenserna av 

missbruk och hemlöshet blev mer påtagligt och därigenom började ett tvivel på den egna 

situationen växa fram. Att hamna i hemlöshet kan anses vara tillräckligt för att en individ ska 
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börja tvivla på sin situation samma dag som han eller hon hamnar i hemlösheten på grund av 

den utsatta situation det innebär. Men detta har inte varit fallet för individerna i vår studie. I 

vårt resultat har individernas missbruk varit en central del av deras problematik och stått i 

vägen för att de ska kunna ändra sin boendesituation eftersom det i Sverige oftast krävs av 

individen att sluta missbruka innan man kan få hjälp med boende (Swärd, 2008). Det är först 

efter att individerna blivit tillräckligt slagna av missbrukets konsekvenser som de har 

varit redo att ta emot den hjälp som finns att få, vilket leder oss till frågan om de insatser 

socialtjänsten erbjuder verkligen lämpar sig för att hjälpa individen utifrån hans eller hennes 

behov? 

Graham et al. (2010) skriver att socialtjänsten bemötande spelade en viktig roll i människor 

process att ta sig ur hemlösheten och tillbaka in i samhället. För våra intervjupersoner var 

bemötandet från socialtjänsten och andra myndigheter också en aspekt som spelade roll 

eftersom det var till myndigheterna som individerna var tvungna att gå för att få hjälp. För en 

intervjuperson i vår studie var bemötandet från socialtjänsten negativt. Och till skillnad från 

studien av Graham et al. (2010), där ett bra bemötande var avgörande, visade det sig att det 

negativa bemötandet och misstro från myndigheterna skapade en sorts inre motivation och 

styrka hos intervjupersonen i vår studie. Även enligt exitteorin kan ett negativt bemötande 

hindra individen från att ta sig vidare i processen vilket alltså inte var fallet i vår studie. De 

intervjupersoner i vår studie som fått ett positivt bemötande av myndigheter berättar att det 

varit en viktig del i deras process ut ur hemlösheten. Detta stämmer överens med resultatet i 

Graham et al. (2010), och med exitteorin. 

Intervjupersonerna i studien av Heuchemer och Josephsson (2006) tar precis som exitteorin 

upp vikten av stöd från relationer i individens omgivning, och hur positivt bemötande kan 

medverka till att individen förändrar sitt liv. Till skillnad från exitteorin men i likhet med vår 

studie visar Heuchemer och Josephssons (2006) resultat att när intervjupersonerna har blivit 

bemötta av misstro har det lett till att intervjupersonernas motivation ökat och de har blivit 

tvungna att finna styrka i sig själva. 

För övergång från hemlöshet är stödjande relationer viktiga även efter att den akuta 

hemlösheten har blivit avhjälpt enligt Hiscock et al. (2008). Detta stämmer väl överens med 

exitteori då mycket socialisering in i den nya rollen kvarstår även efter att själva utträdet har 

skett, det är vad fasen bygga nytt handlar om (Ebaugh, 1988). Det är även någonting vi har 

kunnat utläsa från våra intervjupersoner, att fasen att bygga nytt har varit central för en lyckad 

process som leder ut ur hemlöshet. Framförallt har det varit viktigt att bygga upp ett socialt 

nätverk av vänner som kan stödja och hjälpa. Hiscock et al. (2008) beskriver även att 
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förebilder har hjälpt deltagarna att förstå att de val och de beslut som de fattar får 

konsekvenser, och framförallt att destruktiva beslut leder till sämre konsekvenser och 

konstruktiva genomtänkta beslut leder till positiva skeenden. Detta är något en av våra 

intervjupersoner beskriver väldigt väl då han säger att: “man fattar att det blir mer konsekvent 

med konsekvenserna.” 

Intervjupersonerna i vår studie berättar att de upplever det svårt att förhålla sig till den 

tidigare rollen i sin nya roll. Arnsvik (2011) beskriver samma sak, hur intervjupersonerna i 

hans studie upplevde svårigheter att förhålla sig till den gamla miljön. En miljö som är 

präglad av missbruk är ofta förenad med fara för individer som tidigare har haft den 

problematiken. Intervjupersonerna i vår studie beskriver hur svårt det var att lämna vänner 

från den tidigare rollen då de vet att flera av dem dör där ute. För intervjupersonerna handlar 

det om att värna om sitt eget liv vilket gör det svårt att kliva tillbaka in i rollen eller att behålla 

kontakten med de vänner man hade från tiden i hemlöshet och missbruk. Även McNaughton 

(2008) beskriver hur svårt det kan vara att lämna sin umgängeskrets, sina vänner, men att 

övergången ofta krävde att intervjupersonerna övergav relationer till vänner de umgåtts med 

under tiden som hemlös. Oavsett hur destruktiva dessa relationer var så gällde det deras 

vänner. Författaren tar även upp vikten av att återupprätta relationen med vänner och familj 

från innan hemlösheten (McNaughton, 2008). Detta är något som intervjupersonerna i vår 

studie även har beskrivit som viktigt och motiverande. 

I studien av Heuchemer och Josephsson (2006) nämner intervjupersonerna 

självhjälpsprogrammet Anonyma Narkomaner som en arena där de fick möjlighet att testa 

sina nya liv efter att de lämnat hemlösheten. För majoriteten av intervjupersonerna i vår studie 

har den och liknande tolvstegsrörelser varit viktigt i fasen att bygga nytt. Det är där många har 

fått möjlighet att arbeta med sitt missbruk och sig själva. Det har också varit en viktig plats 

för att skaffa nya vänner som också är drogfria och har lämnat missbruket bakom sig. De 

ideella föreningar har varit viktiga då individerna inte behövt oroa sig för andras åsikter när de 

varit ärliga med sin förflutna roll, eftersom alla som är där själva har haft ett förflutet i 

missbruk. 

Meningsfull sysselsättning har varit ett genomgående tema i vår studie men även i en hel 

del tidigare forskning. McNaughton (2008) skriver att individen behöver drogbehandling, 

terapi och meningsfull sysselsättning för att klara av ett stadigvarande boende. Denna aspekt 

finns inte med i exitteorin (Ebaugh, 1988) utan är ett av de teman vi har lagt till som 

betydelsefullt för individer som ska lämna en roll i missbruk och hemlöshet. Däremot 

behandlar McNaughton (2008) denna aspekt, att det var viktigt för individerna att känna att de 
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var delaktiga och bidrog till samhället i stort. Författaren menar att trots att individerna hade 

fått ett boende så upplevde de sig isolerade och inte som en del av samhället, och därför var 

arbete och sysselsättning viktigt. Det är intressant att Fabian som under en längre tid hade ett 

hem och arbete, aktivt drog ner på tiden han ägnade självhjälpsgruppen för att inte fastna i 

ännu en sluten grupptillhörighet. För honom var det viktigt att vara en del av samhället och 

inte vara en del av en grupp i samhället. Att börja uppfatta sig som en “vanlig” 

samhällsmedborgare är något som fler av intervjupersonerna har beskrivit som svårt. Även 

Felix beskriver hur han tänker att andra ser på honom som en parasit eftersom han på grund 

av sin psykiska funktionsnedsättning inte kan arbeta och hur han väljer att arbeta frivilligt i 

olika föreningar och för kyrkan för att uppleva att han bidrar. 
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9. Slutdiskussion 

Vilken kunskap eller förståelse har vi funnit att man som socialarbetare behöver när man 

möter en individ som lever i missbruk och hemlöshet? En av de första aspekterna är den stress 

och utsatthet som individer som lever i hemlöshet befinner sig i. De är ofta själva offer på 

flera olika sätt, och det finns lika många förklaringar till varför de har hamnat i hemlöshet 

som det finns individer som befinner sig i hemlöshet. Dock har vi urskiljt några aspekter som 

det är viktigt att vara medveten om för att stötta individerna i processen ut ur hemlöshet. En 

sådan aspekt är utbredningen av psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar i 

gruppen. Individen kanske inte har haft möjlighet att genomgå en neuropsykiatrisk utredning 

men kan behöva stöd för att hantera de krav som ställs. Ett exempel från vår studie är att har 

man en ADHD diagnos klarar man inte att få en lång lista på vad man ska göra tills nästa 

möte. Det kanske får räcka med en uppgift, som att anmäla sig på arbetsförmedlingen. En 

annan förståelse som kommer från vår studie är svårigheten och sorgen i att behöva lämna 

sina vänner för att klara ett liv i nykterhet. En svårighet som socialsekreteraren inte kanske 

förstår till fullo då hon eller han ber en individ att sluta umgås med de vänner som befinner 

sig i hemlöshet. Den umgängeskretsen är kanske hela individens nätverk och att då säga att 

personen bör lämna allt detta från en dag till en annan är rent ut sagt omänskligt. Så som 

Fabian så målande beskriver:  

Så är det deras gemenskap. Man vill tillhöra någonting. Och det är ju, det är ju jätte lätt att säga, du 

måste bryta med din gamla vänner, och du måste liksom, du måste göra det här, och det här och 

det här och det ska pinkas. Jag känner hittills ingen som har pissat sig drogfri. Och när jag träffar 

socialsekretare som kommer med sånt när jag är med. vi gör såhär då att du liksom, du får en 

superlägenhet inne på östermalm, du får nytt jobb från och med nästa vecka, du får femtio tusen i 

månaden, du får tjänstebil, men du får inte gå hem till din familj ikväll och du får inte umgås med 

dina vänner nått mer, du får ge mig ditt simkort, och liksom stryka alla dina vänner, hela ditt 

nätverk och din familj. Är du intresserad av det här jobbet? Och det är inte många som är det, och 

ändå är det som dom sitter på andra sidan skrivbordet och begär av de här missbrukarna” 

 

För att man ska få bukt med hemlöshet tror vi att det krävs gedigen kunskap om hur 

problemet ser ut, vilka orsaker som finns samt vilka åtgärder som fungerar. Det är viktigt att 

uppmärksamma kunskap från olika håll kring problemet, både för att kunna förebygga och 

motverka samt för att kunna förstå hur man bäst kan motverka hemlösheten hos de personer 

som befinner sig i den.  

 Vår studie bidrar med förståelse om processen som leder ut ur hemlöshet ur ett 

individperspektiv med fokus på psykisk funktionsnedsättning vilket skiljer vår studie från 

tidigare forskning. Ebaugh (1988) framför att teorin behöver testas  på flera olika typer av 

rollutträden vilket vi har bidragit med.     
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9.1 Uppslag för vidare forskning 

Efter att ha genomfört vår studie har vi insett att det behövs forskning på hur samarbetet kan 

förbättras mellan psykiatrin och socialtjänsten för att hjälpa hemlösa klienter med psykisk 

funktionsnedsättning. Ett bättre samarbete behövs för att möta klienter med 

dubbelproblematik, förhindra att denna grupp hamnar ”mellan stolarna” och upptäcka de 

klienter som faktiskt behöver psykiatrisk hjälp men som ännu inte fått en diagnos ställd. Det 

vore intressant att jämföra före detta hemlösa med psykisk funktionsnedsättning och före detta 

hemlösa där det är fastställt att de inte har en psykisk funktionsnedsättning, eftersom det är 

svårt att urskilja vilka hemlösa som faktiskt har en psykisk funktionsnedsättning då många 

hemlösa lider av psykisk ohälsa och inte har ett fungerande liv.  

Vi har funderat kring om orsaken till hemlöshet påverkar individens process ut ur den och 

hur orsaken påverkar behov och insatser för ett utträde. Eftersom det var flera av 

intervjupersonerna i vår studie som hade svårt att identifiera sig med hemlöshetsbegreppet 

tänker vi att det skulle vara intressant att närmare studera. Att studera hur individer som är 

hemlösa enligt socialstyrelsens definition definierar sig själva och hur det i sin tur påverkar 

individens upplevelse av sin situation. 

Ett alternativ till vår studie som vi har reflekterat över vore att vända på perspektivet. 

Istället för att undersöka individens upplevelse av processen ut ur hemlösheten kan man 

intervjua före detta hemlösa om socialiseringen in i den nya rollen efter hemlöshet.  

I förhållande till den paradox som existerar då det har framkommit att krav antingen kan 

driva individer till ännu mer utanförskap eller ge personen motivationen att förändra sin 

situation skulle det vara intressant att fördjupa sig i socialsekreterarens upplevelse i arbetet 

med hemlösa. Hur upplever socialsekreteraren kontakten och vad tänker hon eller han om att 

ställa krav på personer som befinner sig på samhällets utkant? Vi har också reflekterat över 

om vår studie är specifik för hemlösa i Sverige och därför vore det intressant att göra en 

jämförelse mellan olika länder.  
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Bilaga 1 

Samtyckesbrev 

 
Vi läser på Ersta Sköndal Högskola och går termin sex. Intervjun du kommer att delta 
i kommer att vara en del i vår c uppsats. Huvudman för uppsatsen är Ersta Sköndals 
högskola.  
 
Syftet med uppsatsen och där med intervjun är att öka kunskapen om individens 
upplevelse av processen ur hemlöshet. 
 
Uppsatsen kommer att presenteras och försvaras under opponering tillsammans med 
andra studenter från vår högskola. Efter att uppsatsen är färdigställd kommer den att 
publiceras elektroniskt  och finnas tillgänglig via internet.  
 
Alla information som samlas in under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. 
Dina uppgifter kommer att avidentifieras så att ingen utomstående kan identifiera dig, 
däremot finns det risk för att personer som känner dig kan koppla dig till materialet. 
Informationen som samlas in vid intervjutillfället kommer inte att lämnas ut till någon 
utomstående, utan bara användas av oss och vår handledare som är anställd på 
skolan. 
 
Intervjun kommer att spelas in. Intervjumaterialet kommer sedan att transkriberas, 
överföras från talspråk till skrift. Under denna process kommer alla deltagare att få 
fiktiva namn, ovidkommande information som inte påverkar resultatet kommer att 
ändras för att försvåra igenkänning. Sedan kommer det utskrivna materialet att 
analyseras och tolkas utifrån teori. 
 
Ämnet för intervjun kan eventuellt väcka jobbiga känslor hos dig som blir intervjuad. 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan.  
 
Här med samtycker jag till ovanstående information 
 
Namn: 
 
Datum: 
 
Vi tackar för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

Temafrågor: 

 Berätta om din väg ur hemlöshet?  

 Hur gick det till när din väg ut ur hemlösheten började? 

 Vad har varit viktigt och hjälpt dig ur hemlösheten? 

 Vad har försvårat din väg ur hemlöshet?  

Följdfrågor: 

 Beskriv 

 På vilket sätt  

 Varför?  

 Hur då? 

 Hur var det ? 

 Vilka då? 

 Hur blev det så? 

 Vad tänkte du då? 

 Kan du säga något mer om det? 

 Har du fler exempel? 

 Finns det fler? 

 Du menar alltså att 

 Är det så att du upplever att 

 

 

Aspekter att checka av: har dessa hjälp eller försvårat? 

1. Relationer 

2. organisationer  

3. insatser från socialtjänsten  

4. missbruk 

5. psykisk funktionsnedsättning 
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Bilaga 3 

Intervjupersoner sökes 

 

Hej, vi är två studenter från Ersta Sköndal Högskola som läser socionomutbildningen. Vi hör 

av oss till er för att vi söker personer att intervjua till vår c uppsats och hoppas att ni kanske 

kan hjälpa oss.  

 

Vi söker nu dig som tidigare varit hemlös. Du får gärna också haft någon form av 

psykisk diagnos eller psykisk funktionsnedsättning vid något tillfälle i livet. Vi är 

intresserad av din berättelse av processen ur hemlöshet.  

 

Syftet för intervjuerna är individens upplevelse av deras process ur hemlöshet. Intervjuerna 

kommer att ta ca en timme och spelas in. Det insamlade materialet från intervjuerna kommer 

att avidentifieras och inte lämnas ut till någon utomstående. Det är möjligt att under själva 

intervjuerna dra sig ur ifall man upplever processen som jobbig.  

 

Tyvärr har vi ingen möjlighet att erbjuda ekonomisk ersättning, men vi bjuder på fika.  

 

Kontakta oss gärna om du vill dela med dig eller har några frågor eller funderingar, tack på 

förhand! 

 

Liselotte Näslund:  

(tel) ............ 

mail: liselotte.naslund@student.esh.se 

 

Karolina Hultqvist: 

(tel) ........... 

mail: karolina.hultqvist@student.esh.se 

 

 

 

mailto:liselotte.naslund@student.esh.se
mailto:karolina.hultqvist@student.esh.se

