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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Förenta Nationerna beskriver rätten till en trygg, rimlig men tillfredsställande levnadsstandard 

och lämpligt boende som en mänsklig rättighet, men betonar samtidigt att det är en stor del av 

världens befolkning som idag inte har möjlighet att ta del av detta (UNCESCR, 1991). 

Sverige har också förbundit sig till att förverkliga allas rätt till bostad enligt de mänskliga 

rättigheterna (Blid, 2008). För att detta ska uppnås har varje enskild kommun det yttersta 

ansvaret för att personer som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som behövs. Detta 

finns lagstadgat i Socialtjänstlagen 2 kap 2 §. Detta utesluter inte andra myndigheters ansvar, 

som exempelvis landstingets ansvar för hälso- och sjukvård (Socialtjänstförvaltningen 

Stockholm, 2008). Trots att varje kommun har det yttersta ansvaret för sina invånare innebär 

det inte att kommunen har en skyldighet att konkret förse alla människor med en egen bostad. 

Däremot ingår det i kommunens ansvar att se till så att det finns tillräckligt antal bostäder i 

kommunen för att möta behoven. Det innebär att det enbart finns tre grupper i Sverige som 

har lagstadgad rätt till en bostad och dessa är funktionshindrade, äldre samt asylsökande. 

Människor som är hemlösa utöver de grupperna hänvisas till den service som socialtjänsten 

eller frivilliga organisationer erbjuder i form av boenden och natthärbärgen (Blid, 2008).   

Regeringen införde år 2007 en nationell strategi för att motverka hemlösheten i landet, vilken 

benämns ”Hemlöshet, många ansikten mångas ansvar”. Syftet med strategin är att påvisa att 

aktörer på såväl nationell, regional samt lokal nivå har en roll och ett ansvar i arbetet mot 

hemlösheten i landet. I regeringens rapport konstateras att hemlösa inte utgör en homogen 

grupp och att hemlösheten som fenomen utgör en mångsidig problematik som vilar på flera 

aktörers axlar, inte enbart på socialtjänstens. En bredare politik som engagerar flera aktörer 

måste föras, där bland annat arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, utbildningsväsen, sjukvård 

och integration spelar viktiga roller. Målsättningen är att i framtiden möta hemlösheten med 

en bred helhetssyn samt en sammanhållen politik på både lokal och nationell nivå. 

Regeringens strategi omfattar fyra specifika mål för det fortsatta arbetet mot hemlösheten, där 

den första punkten fastslår att alla ska vara garanterade tak över huvudet samt erbjudas stöd 

och insatser utefter individuella behov. Det andra målet är att det antal män och kvinnor som 

är inskrivna på anstalt eller behandlingsenhet, har stödboende eller bor på HVB-hem, utan att 

ha en ordnad bostad efter utskrivningen ska minska. Det tredje målet är att underlätta för de 

män och kvinnor som idag bor inom någon form av boendetrappor, träningslägenheter eller 

andra bostäder under socialtjänsten samt andra aktörer, att komma ut på den ordinarie 
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bostadsmarknaden. Den fjärde målsättningen är att antalet vräkningar ska minska samt att 

inga barn ska vräkas (Regeringskansliet, 2007).  

Under 70- och 80-talet uppmärksammades den ”nya” hemlösheten i Sverige, vilket 

synliggjorde andra grupper av människor som levde i hemlöshet än de som tidigare stått i 

fokus. Det var inte längre enbart medelålders, missbrukande män som var hemlösa utan även 

kvinnor, invandrare och barnfamiljer uppmärksammades då vara i samma situation. För att 

bemöta den ökande hemlösheten skapades snabba lösningar runtom i landet. Ett nytt 

härbärgessystem byggdes upp under 90-talet och många nya hyresförhållanden tillkom som 

exempelvis specialkontrakt, lägenheter med sociala kontrakt, övergångslägenheter samt 

referensboenden. Hemlösheten har genom tiderna alltid existerat även om den tagit sig olika 

former. Skilda grupper har drabbats hårt under årens lopp, de som tidigare flitigt förekom 

inom fattigvården och på härbärgen har idag ersatts av andra grupper. Förklaringsmodellerna 

har också skiljt sig åt. Under vissa perioder har de fattiga och hemlösa skuldbelagts hårt 

medan skulden under andra perioder förflyttats till samhällets strukturer. En historisk 

tillbakablick på fenomenet hemlöshet visar att det alltid funnits starka band mellan fattigdom, 

klass och hemlöshet samt att kvinnor i en hemlös situation uppmärksammades ordentligt som 

grupp först på 70-talet (SOU 2000:14, 2000). Idag drivs verksamheter för hemlösa både av 

kommunal regi samt av frivilliga organisationer, men hemlösheten är fortfarande ett stort 

problem i Sverige. Trots relativt utvecklade insatser mot bostads- och hemlöshet som en del 

av välfärdspolitiken, lever många människor ännu i hemlöshet. Bland dessa är kvinnor en 

växande grupp som kräver insatser anpassade utefter deras behov. De hemlösa kvinnornas 

berättelser och bedömningar av sina egna levnadsförhållanden är en viktig del i planeringen 

av ett lyckat socialt arbete på fältet. Denna uppsats ämnar belysa en del av och 

förhoppningsvis höja kunskapen om fenomenet hemlöshet bland kvinnor.   

1.1.2 Begreppsdefinition 

Begreppet hemlöshet är komplext och kan avse dels en fysisk realitet, att en människa inte har 

någon bostad, men även ett känslomässigt tillstånd. En människa kan känna sig hemlös och 

rotlös, kanske vara på flykt från någonting, men ändå ha en bostad att leva i. Det område av 

det fysiska begreppet hemlöshet som jag fokuserar på är hur det för olika människor kan 

upplevas att inte ha någon faktiskt bostad, att inte ha ett eget hem. Bostaden anses vara det 

konkreta, fasaden som vi kan se, medan ett hem är känslan och den existentiella förankringen 

vi skapar kring vår bostad (SOU 2000:14, 2000). Socialstyrelsen konstaterade i sin 

kartläggning av hemlösa i landet år 2005 att begreppet hemlöshet inte beskriver en person 
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utan en situation som en person befinner sig i under en tidsperiod (Socialstyrelsen, 2008).  

Modern forskning i Sverige har tagit fram ett flertal perspektiv att se på hemlösheten genom 

där begreppen bostadslös och hemlös kombineras för att beskriva praktiken. Hemlöshet kan 

ses som en del av bostadslösheten. Med det menas att människor kan vara bostadslösa i 

praktiken men inte alls uppleva sig vara hemlösa. Det kan också vara så att människor inte 

alls är bostadslösa men ändå upplever sig vara hemlösa. Man kan därmed skilja på begreppen 

och knyta hemlöshet till ett känslomässigt tillstånd som har med mående, känslor och sociala 

band att göra. Enligt detta perspektiv kan man vara hemlös utan att vara bostadslös, genom att 

känslan kan finnas där även om den faktiska bostaden existerar (Swärd, 2008). 

Den stad och kommun studien utgår ifrån definierar hemlösa som: personer från 20 år vilka 

saknar en egen eller hyrd bostad, inte bor i långvarigt inneboende samt de som är hänvisade 

till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare. Kommunen inkluderar också de personer 

vilka bor på institutioner eller härbärgen och inte har någon ordnad bostad vid eventuell 

utskrivning i statistiken. Även personer som tillfälligt ”bor runt” hos vänner och bekanta 

anses vara hemlösa. De akut hemlösa i kommunen som av myndigheter prioriteras vara den 

viktigaste gruppen att hjälpa med boende och annat stöd utgjorde omkring 400 individer vid 

en räkning år 2008. Diskussionen om begreppen hemlöshet/bostadslös är ständigt aktuell men 

i denna uppsats använder jag mig av begreppet hemlös för att beskriva mina intervjupersoners 

situation. Detta då de själva har berättat att de ser sig som just hemlösa med individuell 

innebörd samt för att jag känner att begreppet är mest naturligt för mig att använda. Dock 

finner jag det värdefullt att ha en diskussion om vilken innebörd man lägger i begreppet och 

hur det används. Den betydelse och innebörd begreppet hemlös har i denna studie går under 

samma definition som staden för studien använder, vilken finns att läsa ovan. Hemlöshet 

kännetecknas för mig av att inte ha någonstans att ta vägen, att inte ha en bostad. Däremot har 

den situationen väldigt olika innebörd och konsekvenser för olika individer, vilket är en del av 

det jag kommer att undersöka. 

1.2 Problemformulering 

Min uppsats handlar om ämnet hemlöshet bland kvinnor. De befinner sig alla i en av Sveriges 

största städer och de är inte ensamma i sin bostadssituation. I staden finns omkring 3000 

hemlösa människor. Kommunen står för ett flertal verksamheter som ska bemöta de hemlösas 

behov, bland annat erbjuds olika former av jourer, natthärbärgen, akutboenden, 

korttidsboenden samt hotellhem och referensboenden (referensboende är ett provboende för 

dem som inte har egna boendereferenser).  Hemlöshet eller bostadslöshet är en följd av en rad 
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olika faktorer. Dessa faktorer kan exempelvis vara ekonomiska, politiska, strukturella, 

hälsomässiga och/eller individuella. Genom att individer som befinner sig i situationen 

hemlöshet ofta beskrivs som ett socialt problem i sig själva reduceras samhällsstrukturernas 

påverkan av situationen. Allt fokus hamnar på den drabbade individen och 

samhällsperspektivet faller i skymundan. Hemlösheten bland kvinnor anses ha ökat under de 

senaste årtiondena, dock är detta svårt att avgöra säkert då kategoriseringen för vem som ska 

anses hemlös har förändrats och därmed också statistiken. Den stereotypa bilden som ofta på 

olika sätt förmedlas till allmänheten där en hemlös likställs med en uteliggare är inte 

representativ för majoriteten som saknar bostad.  Uteliggarna tillhör däremot en minoritet i en 

stor grupp av hemlösa där majoriteten utgörs av människor som har en svag position på 

bostadsmarknaden och är tillfälligt eller återkommande hemlösa under perioder (SOU 

2000:14, 2000). Sociologen Margaretha Järvinen (1995) beskriver hemlösheten som en social 

konstruktion och konstaterar att begreppet hemlöshet genom tiderna har använts för att 

beskriva väldigt skilda bostadssituationer och levnadsvillkor samt människoöden. Järvinen 

poängterar faran i att se hemlösa människor som en homogen grupp. Hon skriver också om 

den nya hemlösheten som inkluderar nya grupper, varav hemlösa kvinnor är en, vilka inte 

skulle ha kategoriserats som hemlösa förr. Järvinen tar i sammanhanget upp 

kvinnomisshandel som exempel, ett fenomen som idag klassas som ett socialt problem som 

ligger under samhällets ansvar men som tidigare var mer osynligt och ansågs privat. Genom 

att drabbade kvinnor idag har möjligheten att söka hjälp och boende inom kommunala 

institutioner ökar också antalet kvinnliga hemlösa (Järvinen, 1995). Många akutlösningar och 

särskilda boendelösningar anordnas för att möta det ökande behovet, och på så sätt anses 

myndigheterna ha tagit sitt ansvar. Myndigheternas sätt att möta de akuta behoven är dock 

omstritt då detta även kan ses som en förlängning av hemlöshetsperioden i de fall när den 

akuta lösningen inte kombineras med en mer långsiktig stödplanering. En ständigt aktuell 

frågeställning kring hemlöshet är frågan om de hemlösas behov och rättigheter och vem eller 

vilka som definierar dessa. Frågan är om de kommunala insatserna utformas efter behoven 

hos kvinnorna eller om det är den hemlösa kvinnan som ständigt måste anpassas till den hjälp 

som erbjuds (se t.ex. SOU 2000:14, 2000). 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om hemlösa kvinnor uppfattar att de kommunala 

insatser de erbjuds motsvarar deras verkliga behov. Jag kommer att arbeta utifrån dessa 

huvudfrågor:  

- Hur uppfattar de hemlösa kvinnorna sin situation i att vara hemlös och kvinna? 

- Hur uppfattar kvinnorna den hjälp som kommunen erbjuder i förhållande till deras behov?  

- Hur påverkar faktorer som klass, ålder, sexualitet och etnicitet dessa kvinnors situation som 

hemlösa? 

1.3.1 Avgränsningar 

Min studie handlar inte om hela hemlöshetsproblematiken som rör både män och kvinnor. 

Den är begränsad till kvinnors upplevelser av hemlöshet men syftar inte heller till att studera 

alla hemlösa kvinnors upplevelser av den kommunala hjälp som erbjuds. Min studie är 

ytterligare begränsad till intervjuer med tre kvinnor som har egna erfarenheter av hemlöshet 

och bor i en svensk storstad.  Jag vill med studien få en djupare förståelse för dessa kvinnors 

livssituationer och perspektiv, samt se vilka faktorer som kan ha en inverkan på deras 

situationer.  

1.4 Internationell forskning 

Forskarna, Kuzmak, Rutherford and Walsh (2009), skriver utifrån en kvalitativ undersökning 

i Calgary, Canada om hemlösa kvinnors behov och syn på vad ett hem är. Deras forskning har 

visat att kvinnor i större omfattning än män undviker härbärgen och boenden. Artikeln lyfter 

fram den ”nya” hemlösheten och uppskattar att ungefär en fjärdedel av världens hemlösa idag 

är kvinnor. Forskning har visat att behoven mellan hemlösa män och kvinnor skiljer sig åt och 

denna undersökning är gjord för att utforska hur dessa specifika behov bland kvinnorna ska 

bemötas genom att intervjua hemlösa kvinnor om deras behov gällande boende. En av 

anledningarna som beskrivs till att hemlösa kvinnor inte söker hjälp i samma omfattning som 

män är att kvinnornas behov inte tillgodoses i de boendealternativ som erbjuds. Det har visat 

sig att kvinnor av den anledningen hellre stannar kvar i destruktiva relationer med psykisk och 

fysisk misshandel eller vänder sig till människor i omgivningen för att få hjälp, än till de 

statliga och kommunala alternativen. Genom att på ett bättre sätt tillmötesgå de hemlösa 

kvinnornas behov skulle samhället även spara pengar enligt författarna, detta då resultat och 

målsättningar med de samhällsinsatser som görs för att motverka hemlösheten skulle uppnås 

snabbare. Författarna betonar det faktum att kvinnor som lever i hemlöshet lätt osynliggörs 



8 

 

bredvid män som är i samma bostadssituation, genom att kvinnorna utgör en mindre grupp i 

sammanhanget. Artikeln belyser även det faktum att varje människa är unik, vilket alla 

kvinnor som lever i hemlöshet också är. Kvinnor som är hemlösa utgör inte en homogen 

grupp men författarna påpekar att det finns liknande återkommande orsaker bakom kvinnors 

hemlöshet. Dessa är fattigdom, psykisk ohälsa, psykiska och fysiska övergrepp, misshandel, 

missbruk och andra traumatiska upplevelser. De hemlösa kvinnorna som medverkat i 

undersökningen påpekar att det är väldigt svårt att ta sig ur situationen hemlös på grund av en 

diskriminerande bostadspolitik, brist på de sociala insatser och stöd som behövs samt den 

sociala isolering från det ”normala” samhället som hemlösheten i sig innebär. Ett av de 

främsta önskemålen kvinnorna i studien hade på ett kommunalt boende var tillgången till ett 

eget avskilt rum för att kunna få en trygg känsla (Kuzmak, Rutherford, Walsh, 2009). 

Keri Weber Sikich (2008) har studerat den kvinnliga hemlösheten ur ett globalt perspektiv 

och redovisar sina resultat i artikeln Global Female Homelessness – a multi-faceted problem. 

Sikich konstaterar att hemlösa kvinnor befinner sig i helt olika situationer beroende på vilket 

land de är medborgare i. Kvinnor har skilda utgångslägen beroende på den globala 

ojämlikheten gällande kvinnors generella rättigheter, tillgång till utbildning samt tillgången 

till socialt stöd och service från samhället. Författaren betonar särskilt svårigheten att vara en 

hemlös invandrarkvinna, att komma som främling till ett land och möta kulturbarriärer med 

bristande språk, ett litet socialt nätverk och samtidigt inte ha någon bostad. Sikich diskuterar 

problematiken kring att det inte finns en internationellt giltig definition för hemlöshet, utan en 

sådan är det mycket svårt att kartlägga hemlöshet i ett internationellt perspektiv. Författaren 

menar att om vi inte vet problemets omfattning och är medvetna om de förhållanden dessa 

hemlösa kvinnor lever under kan vi inte heller förebygga och bemöta problematiken. Sikich 

förespråkar ett socialt arbete och en internationellt giltig definition av hemlöshet som även 

synliggör dem som lever i en dold hemlöshet, då de kvinnor som klassas som uteliggare 

endast representerar en liten minoritet av de hemlösa kvinnorna. I denna artikel lyfts även 

rädslan för samhällets och omgivningens dömande samt känslan av skuld och skam fram som 

orsaker till att så många hemlösa kvinnor väljer att inte söka hjälp. Att vara hemlös och inte 

ha möjlighet att ta hand om barn och familj passar inte in i den generella och ofta accepterade 

normen för vad en kvinna ska vara (Sikich, 2008). 

En kvalitativ forskningsstudie gjord i Storbritannien av Cloke, Johnsen and May (2007)  

fokuserar, till skillnad från Sikichs studie, på den synliga hemlösheten bland kvinnor. Det vill 

säga fokuserar på de kvinnor som lever inom ramarna för kategoriseringen uteliggare. 
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Författarna menar att då forskningen så ofta likställer den hemlösa kvinnan med den osynliga 

hemlösheten, osynliggörs de kvinnor som lever ute på gatan. I Storbritannien har det i senare 

studier och forskning uppmärksammats att antalet kvinnor som öppet lever i hemlöshet ute på 

gatorna eller tillfälligt på akuthärbärgen ökar kraftigt. Syftet med undersökningen, vilken 

baseras på intervjuer med 19 kvinnor som lever i öppen hemlöshet, är att studera behoven 

bland dessa och samtidigt erbjuda en möjlighet för dem att göra sina röster hörda. Författarna 

belyser att kvinnlig hemlöshet har existerat i någon form under all världens tider, men oftast 

ignorerats. Konsekvensen av det, menar författarna, är att vi idag vet ganska lite om just 

kvinnor som lever i öppen hemlöshet och deras upplevelser och erfarenheter genom historien. 

Författarna för en diskussion om hur den stereotypa bilden av vad en kvinna är och ska vara 

skapar en stark stigmatisering och skam kring situationen att vara kvinna och hemlös. 

Skamstämpeln förstärks genom att kvinnor som lever i hemlöshet genom tiderna har målats ut 

som någonting utanför ramarna av det ”normala”. Den öppet hemlösa kvinnan har målats upp 

som ett hot genom den livsstil myten av henne representerar. Författarna till studien menar att 

även om de kvinnliga uteliggarna utgör en minoritet av de hemlösa kvinnorna så måste även 

denna grupps behov lyftas fram. De förespråkar ett flexibelt socialt arbete för att kunna möta 

varje hemlös kvinnas enskilda behov samt en medvetenhet om att hemlösa kvinnor inte utgör 

en homogen grupp med samma erfarenheter. De kategoriseras alla som hemlösa men har 

samtidigt egna och ibland helt åtskilda erfarenheter av situationen som hemlös och kvinna. I 

utvecklandet av social verksamhet efterlyser de fler boendealternativ som är bättre anpassade 

utefter de hemlösa kvinnornas individuella behov (Cloke, Johnsen and May, 2007).  

1.5 Nationell forskning 

Genom att hemlöshet är ett ämne som funnits på den svenska socialpolitiska agendan under 

relativt lång tid finns det också en hel del nationell forskning kring ämnet. Ofta är det dock 

internationell forskning kring hemlöshet som det refereras till (Swärd, 2008). Cecilia 

Löfstrand har undersökt den svenska kommunala bostadspolitiken i sin sociologiska 

doktorsavhandling Hemlöshetens politik. I boken diskuterar Löfstrand vilka förutsättningarna 

är för att man ska få hjälp genom socialtjänsten samt hur en bostadslös klient kan konstrueras 

och tillskrivas individuella sociala problem i det svenska systemet. Författaren ser hemlöshet 

som ett samhällsproblem, en produkt och konsekvens av maktstrukturer i samhället. Löfstrand 

studerar det hon benämner bostadslöshetskarriärer, ett begrepp som står i kontrast till 

begreppet bostadskarriär. Genom att göra bostadskarriär förbättras boendet gradvis med varje 

flytt. Detta är inte praktiken för hemlösa menar Löfstrand, de flyttar istället mellan olika 
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boenden för hemlösa inom en särskild och avskild bostadsmarknad. På den marknaden 

behöver inte en flytt innebära en förbättring av boendet, flytten är heller sällan självvald. 

Löfstrand hävdar att kvinnor som är hemlösa tillskrivs en könsspecifik sexuell utsatthet utöver 

den utsatthet som även hemlösa män kan uppleva. Med det menar hon att hemlösa kvinnor 

framställs som extra utsatta då de med automatik antas vara sexuellt utnyttjade. Därav anses 

också kvinnor vara i behov av särskilda lösningar med avskilda och ombonade boenden, 

samtidigt som männen får anpassas till en kalare härbärgesvärld. Löfstrand problematiserar 

även det faktum att det först görs en grov kategorisering av hemlösa men att det sedan sker 

ytterligare en kategorisering där olika grupper av de hemlösa tillskrivs olika värden. Det 

innebär att missbrukare, kvinnor och psykiskt sjuka (eller kanske alla tre på en gång) i vissa 

situationer klassas som de mest utsatta som behöver omedelbar hjälp, samtidigt som de andra 

gånger anses vara de minst värdiga eller ”utom hopp” (Löfstrand, 2005). 

Filosofie doktor Mats Blid har studerat och forskat kring kommunala insatser för hemlösa. 

Blid redovisar sina resultat i doktorsavhandlingen ”ett folkhem för alla”. Avhandlingen är 

fokuserad på de insatser som kommunernas socialtjänster i Sverige erbjuder för att motverka 

hemlösheten. Blid påvisar mångfalden inom gruppen hemlösa och beskriver hur hemlösa, 

liksom andra medborgare, ofta är drabbade av annan social problematik bredvid 

bostadslösheten. 67 procent av alla hemlösa män har en missbruksproblematik, samma siffra 

för hemlösa kvinnor är lägre och hamnar på 46 procent. Istället har det visat sig att en större 

andel av de hemlösa kvinnorna har en psykisk problematik och ohälsa, denna siffra uppgår till 

47 procent medan den för männen är 38 procent. Över 90 procent av Sveriges alla hemlösa 

beräknas ha någon form av kontakt med socialtjänsten, av vilka ungefär hälften erhåller 

ekonomiskt bistånd. Blid menar att det länge fokuserats och forskats kring orsaker till 

hemlöshet vilket lett till att olika förklaringsmodeller tagits fram. Däremot har det inom 

forskningen inte fokuserats så mycket på utformningen av de insatser som görs för att 

motverka hemlösheten. Detta ser Blid som en brist och förespråkar därför en utveckling och 

bredd inom den framtida forskningen och det sociala arbetet, för att bättre kunna anpassa 

kommunala insatser efter de hemlösas behov (Blid, 2008). 

Catharina Thörn skriver i sin bok Kvinnans platser – bilder av hemlöshet (2004) om att det är 

viktigt att hemlösa kvinnor synliggörs men ännu viktigare hur de faktiskt synliggörs. 

Överensstämmer bilden som ges av den hemlösa kvinnan med verkligheten? Thörn menar att 

detta måste uppmärksammas för att myndigheter som exempelvis socialtjänst inte ska 

reproducera falska föreställningar om den hemlösa kvinnan. Thörn beskriver i inledningen av 
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sin bok hur viktigt det är att tala med dem man studerar, lyssna på dem och verkligen ta in 

deras berättelser på allvar när man forskar. Svenska forskare har hävdat att hemlöshet drabbar 

kvinnor hårdare än män genom att koppla kvinnans identitet till hemmet och familjen. På det 

sättet förlorar en hemlös kvinna också sin kvinnliga identitet. Detta menar Thörn är ett farligt 

sätt att studera kvinnor ur då perspektivet utgår ifrån en normativ bild av att kvinnans identitet 

består av hemmet och av givna relationer till hem, barn och familj. Detta perspektiv 

framställer hemmet som kvinnans viktigaste plats för existensen och därmed ses de kvinnor 

som inte lever upp till detta som onormala och stämplas som ”inte riktiga kvinnor”. Thörn vill 

därför undersöka hur kvinnor ser på bostad och hem genom att lyssna på dem, istället för att 

bygga sin forskning på normativa och begränsande föreställningar om vad en kvinna är och 

behöver. Thörn skriver om hur hemmet kan innebära både en plats, någonting konkret, och en 

känsla. Hemmet kan också innebära en begränsning för kvinnor, om den kvinnliga identiteten 

byggs på hur kvinnan ska vara en god moder och ta hand om hemmet och dess sysslor. Att 

därför se hemlösa kvinnor som mer utsatta än män på grund av att kvinnor förutsätts ha 

starkare band till hemmet är ett könsstereotypt tänkande. I Kvinnans platser betonar Thörn 

vikten av att ifrågasätta könskonstruktioner, att man genom att göra och konstruera ett kön 

också bestämmer hur män och kvinnor bör vara, se ut och agera. Thörn problematiserar och 

granskar hur den officiella diskursen konstruerar hemlösa till ”dem” i kontrast till de normala 

”vi” och på det sättet behandlar hemlösheten som en identitet snarare än den situation 

avsaknaden av bostad innebär. Hemlösa beskrivs som svårhanterliga individer som inte passar 

in i samhället och ansvaret för hemlösheten tillskrivs individerna själva. Med det stereotypa 

perspektivet homogeniseras hemlösa till en grupp av människor med sociala problem. 

Problemen som tillskrivs kvinnliga hemlösa är ofta missbruk, dålig hygien, psykisk ohälsa 

och prostitution. Dessa faktorer sätts samman till en kollektiv identitet och därmed förbises 

helt individuella egenskaper, styrkor och den sundhet och friskhet som finns. Den hemlösa 

kvinnan beskrivs i media som sexuellt utnyttjad, passiv och förtryckt av män samtidigt som 

hon anses svårare att arbeta med då hon antas dölja sina problem och spela spel för 

omgivningen. Kvinnan ses som ett sårbart offer och det talas/skrivs ofta om att hon ska lära 

sig att leva ett normalt liv igen. I det normala livet finns inga droger och dåliga relationer utan 

ett hem och goda relationer till familj och vänner. Genom att kommunala boendeinsatser för 

hemlösa ofta innebär stödboenden eller olika former av behandling och vård bygger de på ett 

antagande om att hemlösa inte klarar av ett eget boende själva. Thörn ser det som positivt att 

hemlösa kvinnor uppmärksammas då detta har frigjort resurser till deras förmån. Thörn menar 

dock att det samtidigt måste finnas ett kritiskt perspektiv till uppmärksamheten och de 
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resurser samt insatser som ges och erbjuds, utifrån vilka föreställningar är dessa skapade? 

Risken finns att helt förbise de strukturella orsakerna bakom hemlösheten genom att 

konstruera den hemlösa kvinnan som en individ med personliga problem som anses ligga på 

hennes eget ansvar. Att enbart framställa kvinnan som utsatt förbiser också hennes styrka och 

individuella situation. Den hemlösa kvinnan antas på många sätt skilja sig mycket mot både 

den hemlöse mannen och den normala kvinnan. Om inte myndigheter tar hänsyn till att dessa 

konstruktioner existerar kommer de genom sina verksamheter bidra till att reproducera 

skillnader mellan könen samt förstärka den allmänna bilden av den hemlösa kvinnan (Thörn, 

2004). 

2 Material och Metod 

Denna uppsats utgår ifrån kvalitativ metod med strategiskt urval som urvalsmetod. Kvalitativ 

metod används ofta till forskning som ger beskrivande kvalitativ information om individens 

skrivna eller verbala berättelser samt observerbara handlingar. Öppna intervjuer är den form 

av datainsamling jag utgått ifrån för att samla in empirin, där mina intervjupersoner har fått 

möjligheten att beskriva sina tankar, känslor och erfarenheter kring hemlöshet genom 

halvstrukturerade intervjuer (Larsson, Lilja och Mannheimer, 2005).  Intervjuerna som utgör 

studiens empiriska underlag är resultaten av en samproduktion mellan mig som intervjuare 

och intervjupersonerna. En berättelse tas emot av en mottagare som tolkar, kommenterar och 

besvarar denna. Detta samspel kan ses som en narrativ process utan slut (Larsson, Lilja, 

Sjöblom, 2008). Den kvalitativa metoden valdes då mitt syfte var att beskriva, analysera och 

förstå olika individers upplevelser av specifika situationer, vilket är kriterier som den 

kvalitativa metoden lämpar sig mycket bra för (Larsson, Lilja, Mannheimer, 2005). 

Urvalsmetoden som använts kallas för strategiskt urval, vilken passade då jag sökte efter 

personer med karaktäristisk och personlig variationsbredd. Strategiskt urval används ofta i de 

fall när urvalet som ska göras är litet (Halvorsen, 1992). 

Jag använde mig av en strategi som brukar benämnas kvalitativ perspektivforskning. Mina 

frågor utformades därmed delvis med fokus på det som är relevant för uppsatsens teoretiska 

perspektiv. Detta tillvägagångssätt kan också kallas för deduktiv strategi (Larsson, Lilja, 

Mannheimer, 2005). Forskarens förförståelse påverkar också studiens resultat exempelvis 

genom valet av ämne och teoretiskt perspektiv. Tolkningen av intervjuerna och de teoretiska 

begreppen samt kopplingarna mellan dessa har därmed påverkats av min förförståelse. Just 



13 

 

förförståelsen ses som en viktig del i den hermeneutiska rörelsen mellan del och helhet i 

tolkningsprocessen (Skott, 2008). 

2.1 Tillvägagångssätt 

Jag började med litteratursökning och instudering av relevant nationell samt internationell 

litteratur i form av publicerade böcker samt granskade uppsatser, artiklar och rapporter som 

jag fann genom sökningar i databaserna DIVA, LIBRIS, KVINNSAM samt CSA. Sökorden 

utgick huvudsakligen ifrån begreppet ”hemlöshet” specificerat med bland annat ”kvinnor” 

”välfärd” ”sociala problem”, ”social konstruktion” samt ”kommunala insatser” för att 

begränsa träffresultaten. Jag valde sedan att utforma min intervjuguide utefter val av metod 

samt forskningsfrågor och syfte med studien. Intervjuguiderna som använts som underlag för 

studien finns med i uppsatsen som bilaga ett och två. Intervjumetoden är lämplig att använda 

vid studerande av människors erfarenheter, upplevelser och självuppfattning (Kvale, 2007). 

För att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna bestämde jag mig för att hålla enskilda 

personliga intervjuer med mina intervjupersoner. Detta då området är personligt och kan vara 

känsligt att prata om i grupp, samt då jag visste att enskildhet var en önskan från mina 

intervjupersoner. En diktafon användes under alla intervjuerna för att datainsamlingen skulle 

bli korrekt samt för att jag skulle ha möjlighet att återge exakt vad mina intervjupersoner 

berättat. Intervjulängden varierar mellan 28-45 minuter, likaså varierar intervjuplatsen. De 

flesta av intervjuerna har genomförts i ett avskilt rum medan en intervju genomfördes i en 

avskild del av ett offentligt bibliotek. Ljudinspelningarna har sedan genomlyssnats ett flertal 

gånger och transkriberats. Resultatet av studien har sedan sammanställts i denna uppsats.  

2.2 Reliabilitet och validitet 

Resultatet av denna studie påverkas dels av min förförståelse samt av den relation som redan 

fanns etablerad mellan mig och intervjupersonerna. Kvinnorna jag har intervjuat är eller har 

varit klienter till mig och svaren kan därför ha påverkats. Ingen av intervjupersonerna har 

uttryckt någon negativ känsla kring detta, däremot har jag fått höra att de vill medverka och 

berätta om sina erfarenheter genom att det redan finns en etablerad relation och tillit mellan 

oss. För mig är det svårt att avgöra på vilket sätt svaren och resultaten har påverkats genom att 

jag själv är en del i den tolkningsprocessen, men jag inser att det faktum att det finns en klient 

– assistent relation mellan mig och kvinnorna har en inverkan. Dock tror jag inte att denna 

behöver vara negativ genom att kvinnorna uttryckt att de vill medverka i studien just på grund 

av det villkoret att vi känner varandra. Inom forskningen har det många gånger diskuterats 

huruvida kvalitativ metod är vetenskaplig, om man verkligen kan fastställa frågor om 
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reliabilitet och validitet genom en kvalitativ analys. Reliabilitet anger tillförlitligheten och 

noggrannheten vid en mätning, men eftersom den kvalitativa forskningen utgår ifrån att 

undersöka, upptäcka samt beskriva ett fenomen och inte direkt mäta det, blir det också svårt 

att fastställa reliabiliteten i en kvalitativ studie. Reliabiliteten i en kvalitativ studie som denna 

kan i stället förstärkas genom att exempelvis transkribera samma del av en intervju vid flera 

tillfällen för att se så att innehållet blir detsamma (Kvale, 2007). Detta är en metod som jag 

använt mig av. Validiteten i en kvalitativ undersökning med ett litet strategiskt urval ökar 

genom detaljerade beskrivningar av ett antal fall inom de områden man vill studera. 

Validiteten som finns att vinna genom kvalitativ metod har mer med intervjuernas 

informationsinnehåll än urvalsstorlek att göra. Detta då det är mycket svårt att säga om 

urvalet av intervjupersoner ger svar som är generaliserbara på en större population (Larsson, 

S, Lilja, J, Mannheimer, K, 2005). Generalisering är inte heller avsikten med min uppsats där 

syftet är att undersöka hur just dessa tre hemlösa kvinnor uppfattar sin situation samt om de 

anser att de kommunala insatserna är anpassade utefter deras behov. Däremot tyder vissa 

resultat på återkommande trender som möjligtvis kan vara allmängiltiga. Validiteten i denna 

studie fastställs därmed genom hur detaljerat, tydligt och nyansrikt jag kan beskriva, 

ifrågasätta och analysera mina resultat (Larsson, S, Lilja, J, Mannheimer, K, 2005).   

2.3 Etiska överväganden 

För att garantera mina intervjupersoners anonymitet har jag dels valt att ge dem fingerade 

namn samt att inte uppge vart i Sverige de befinner sig. Jag har därmed garanterat alla 

deltagandes konfidentialitet. Staden i sig känns inte relevant att avslöja för att skapa en 

djupare förståelse för kvinnornas situation, vilket är min förhoppning att studien ska göra.  De 

två chefer jag valt att intervjua ger med sina svar en vidare förståelse för 

myndighetsperspektivet men inte heller i det fallet finner jag det nödvändigt att röja namn och 

plats för studiens syfte och innehåll. Vid intervjutillfällena har jag alltid informerat 

intervjupersonerna om studien i stort, talat om deras rättigheter som intervjuperson samt 

garanterat anonymitet i samtliga fall. Min personliga relation till intervjupersonerna, då alla 

medverkande kvinnor varit klienter till mig, har också inneburit etiska överväganden under 

arbetet genom att en personlig relation alltid påverkar resultatet. Dock har fördelarna med 

detta uppvägt då det annars skulle varit svårt att få möjligheten att ta del av kvinnornas 

berättelser.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

”[…] Maktaspekten är alltid närvarande, oberoende av om aktörerna är medvetna om 

det eller vill det. Men om man inte är medveten om det blir den omöjlig både att förändra 

och att kontrollera.” (Skau: 2006, s. 18) 

Intersektionalitet är ett samhällsvetenskapligt teoretiskt perspektiv som synliggör förtryck 

som skapas och förändras med tid och rum av de maktrelationer och strukturer som baseras på 

”ras”, etnicitet, klass och kön. Begreppet formades av den antirasistiska feminismen i USA då 

man ville påvisa att det är flera faktorer och inte enbart kön som ligger bakom ojämlikhet. Till 

Sverige kom begreppet med forskare som inspirerats av postkoloniala teoretiska perspektiv. I 

den svenska National Encyklopedin står att det vid intersektionella analyser är viktigt att utgå 

ifrån att människors identiteter, förutsättningar och erfarenheter är formade utifrån en rad 

olika faktorer i samhället som inte kan analyseras isolerade från varandra 

(www.ne.se.proxybib.miun.se/lang/intersektionalitet). Det intersektionella perspektivet lägger 

fokus på maktrelationer och det ojämlikhetsskapande som grundar en ”vi och dem” 

uppfattning i samhället. Perspektivet problematiserar görandet av ojämlikhet mellan individer 

utifrån kön, sexualitet, klass och etnicitet. Exempelvis ställs ofta invandrade kvinnor, 

lågutbildade kvinnor och ensamstående mödrar utanför arbetsmarknaden i Sverige idag. Detta 

kan ses som tecken på att klass, kön och etnicitet är faktorer som starkt påverkar kvinnors 

möjligheter och handlingsutrymmen (de los Reyes, Molina, Mulinari, 2006). Sexualitet är 

också en stor del i dessa ojämlikhetsskapande maktrelationer. Professor Don Kulick definierar 

den heterosexuella normen med begreppet heteronormativitet vilket innebär alla de 

institutioner, handlingar och inställningar som får heterosexualiteten att framstå som självklar 

och avgörande i samhället samt för den mänskliga fortlevnaden (Kulick, 2004). Genom att 

synliggöra hur sociala normer och identiteter formas i ett samhälle som är indelat efter 

faktorer som klass, kön, sexualitet och etnicitet går det att analysera begreppen och se dem i 

ett större sammanhang. Vissa menar att forskningen inom socialt arbete, genom att arbeta 

etnocentriskt och inom diskriminerande strukturer, har bidragit till att skapa en uppfattning av 

kvinnlighet, jämställdhet samt relationer mellan kön utefter föreställda nationella och 

kulturella gränser. Detta är också en del i den stigmatiserande uppfattning som råder i det 

svenska samhället av en vit, jämställd och homogen kvinnlighet i kontrast till bilden av 

invandrade kvinnor som förtryckta och ojämnställda som också förekommer. Exemplet visar 

att diskriminerande maktprocesser pågår även inom ett kön. Människors levnadsvillkor 

skapas i komplexa maktstrukturer som går att genomskåda, påverka och förändra med hjälp 

av det intersektionella perspektivet (de los Reyes, Molina, Mulinari, 2006). 
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4 Resultat och analys 

Jag kommer nu redovisa empiriskt intervjumaterial från intervjuerna samt analysera 

materialet med kopplingar till tidigare nämnd forskning och teoretiska perspektiv. För att göra 

det hela överskådligt kommer jag att sortera in de empiriska resultaten under rubriker som 

formats av mina forskningsfrågor. Avsnittet börjar med en presentation av intervjupersonerna 

och därefter följer analysen. Alla medverkande i studien har fingerade namn. Vidare kommer 

intervjuer med två chefer att presenteras och analyseras i syfte att belysa 

myndighetsperspektivet inom problematiken. 

4.1 Presentation av intervjuade personer 

De intervjuade kvinnorna utgörs av Sara, Maria och Elisabeth. Sara är omkring 25 år gammal 

och kommer från södra Afrika. Hon kom till Sverige med sin familj när hon var tio år 

gammal. När jag och Sara träffades för första gången befann hon sig på ett akutboende för 

hemlösa kvinnor efter att för första gången i sitt liv hamnat i en hemlös situation, men när 

intervjun senare genomfördes hade Sara funnit sig ett eget boende. Sara blev hemlös genom 

att hon hyrde en lägenhet utan kontrakt i tredje hand och blev påkommen av hyresvärden, 

vilket ledde till att hon blev vräkt. Sara ville inte vara en belastning för sina vänner och hade 

ingenstans att ta vägen, därav tog hon hjälp av socialtjänsten för att få ett nytt boende när hon 

förlorade sin lägenhet. Intervjun genomfördes på ett av stadens bibliotek där vi fann oss en 

lugn och lite avskild hörna. Sara har själv fått välja platsen då hon känner sig bekväm där. 

Stämningen är avspänd och Sara säger att hon är mer lättad över sin situation idag än vad hon 

tidigare varit då hon nu funnit en bostad. Sara berättar att hon inte upplever att hennes 

etnicitet har någon inverkan på den situation hon befinner sig idag samt att hon inte lever i 

någon relation. Hon har tidigare studerat till lärare på universitetsnivå men hoppade av då hon 

mådde dåligt psykiskt. Sara berättar att det dåliga psykiska måendet började med att hon gick 

igenom ett uppbrott med största delen av sin familj och tappade kontakten med dem. Hon har 

efter det inte tagit upp sina studier igen. Däremot har Sara jobbat inom restaurangbranschen i 

sju år av och till, dock är hon arbetslös men söker aktivt efter ett arbete när vi träffas.  

Den andra intervjun genomfördes i ett avskilt rum på ett av stadens boenden för hemlösa 

kvinnor. Maria säger att hon känner sig ledsen för dagen, stämningen är dämpad men 

avslappnad. Maria är 45 år gammal, kommer ursprungligen från Balkan och har tre barn. Hon 

kom till Sverige som flykting i början på 90-talet och säger att hon känner att hennes etnicitet 

påverkar hennes situation på det sättet att ingen verkar förstå henne och det hon gått igenom 
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tidigare. Hon beskriver hur hon ofta känner sig missförstådd av myndigheter och att det därför 

är svårt att få rätt hjälp. Maria har ingen missbruksproblematik, lever inte i någon relation och 

berättar att hon vuxit upp i medelklass. Hon är utbildad inom sjukvården och har jobbat länge 

som både undersköterska och sjuksköterska. Maria berättar att hon varit hemlös sedan fem 

månader tillbaka och beskriver sin nuvarande livssituation som jättedålig och tung på grund 

av hemlösheten och allt det hon bar med sig innan. 

Den tredje intervjun genomförs även den på ett av stadens boenden för hemlösa kvinnor. 

Elisabeth är omkring 40 år gammal och kommer ursprungligen från Finland. Hon kom till 

Sverige vid tre års ålder men beskriver att hon fortfarande kan känna en längtan efter sitt 

ursprungsland. Elisabeth har ett barn, har studerat vid komvux och jobbat inom restaurang- 

och butiksbranschen. Hon har även arbetat som personlig assistent. Elisabeth lever inte i 

någon relation idag och har växt upp inom medelklass. Hon känner inte att hennes 

klassursprung och etnicitet påverkar hennes nuvarande situation. Elisabeth anser själv att 

hennes psykiska hälsa är bra men säger samtidigt att andra bedömer den som dålig. Själv 

känner hon sig stark psykiskt men tycker att den fysiska hälsan är sämre genom att kroppen 

tagit stryk av hur hon levt som hemlös i många år. Elisabeth använder droger sedan många år 

tillbaka men vill inte längre kalla det för ett missbruk då hon känner att hon jobbat sig igenom 

missbruket och nu endast brukar droger.  

För att få ett vidare myndighetsperspektiv genomfördes informationsintervjuer med två chefer 

som båda arbetar inom socialtjänsten och kommunen med områden som berör hemlösa 

kvinnor. Cheferna är båda medelålders och benämns i studien som Eva och Erik. 

4.1.1 Att vara hemlös och kvinna 

När jag frågar Sara om hennes situation som kvinna och hemlös berättar hon att man alltid 

känner sig utsatt på vissa plan som kvinna medan inte alls på andra plan. Hon säger att det är 

komplext och svårt att beskriva men att andra ibland ser henne som utsatt på ett sätt som hon 

själv inte gör. Samtidigt berättar hon om en könsspecifik trygghet, vilken hon beskriver såhär: 

”När jag var hemlös och inte hade någonstans att ta vägen en natt så gick jag fram till 

en kvinna på centralstationen och gav henne en tia till toaletten för att hon inte hade 

några pengar till toan..hon blev så glad och då frågade jag  henne om vart hon bodde 

och berättade att jag inte hade någonstans att bo..och helt plötsligt så bjöd hon hem mig 

och så sov jag över där en natt.. Och hade jag varit en man så hade ju det aldrig hänt! 

Man har en tendens att..förstå att..man tar hand om kvinnor..jag tror samhället är mer 

vänligt mot kvinnor, faktiskt. Jag kände det att hade jag varit en man så hade det inte 

varit samma sak. […] Men sen så gäller det ju också att våga ställa frågan och det är det 
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inte många som gör. Att våga be någon om hjälp.. men ja jag tror att jag får hjälp 

snabbare för att jag är kvinna.. Jag är ju mer utsatt, eller de ser mig som mer utsatt för 

att jag är kvinna.. jag känner mig inte mer utsatt..Sen tror jag också att det är 

svårare..mycket svårare för en man att be om hjälp. ..För en kvinna kan alltid bli hjälpt 

av en man på något sätt..medan en man..jag tror att det är svårare för en man att gå till 

en kvinna. Det är inte lika lätt att be om hjälp till någon för en man..det är inte lika 

accepterat. Så på det sättet tror jag att det är en hårdare värld för hemlösa män”. 

Sara finner hemlösheten otrygg och jobbig men ser inte detta som en konsekvens av sitt kön. 

Istället anser hon att det finns en trygghet i att vara kvinna och hemlös genom att hon 

uppfattar samhället vara mer vänligt och accepterande mot kvinnor än mot män. Forskaren 

Catharina Thörn menar att det finns en risk med att enbart framställa kvinnan som utsatt 

genom att man då förbiser kvinnans styrka och individuella situation. Den hemlösa kvinnan 

antas på många sätt skilja sig mycket mot både den hemlöse mannen. Genom att förbise de 

stereotypa könskonstruktioner som finns av män och kvinnor bidrar myndigheter till att 

reproducera skillnader mellan könen (Thörn, 2004). Om kommunen och socialtjänsten har 

denna färdiga föreställning av att en hemlös kvinna ska vara och känna på ett visst sätt finns 

en risk att kvinnor som upplever situationen som Sara gör osynliggörs. 

Under den andra intervjun definierar Maria hemlösheten och sin situation på detta sätt: 

”Jaaa.. det är att inte ha någonstans att bo och ta vägen..(suck)..Det är ju just så. 

Jobbigt, svårt, jaa jättesvårt…och tungt. Min situation är en jättesvår situation och jag 

vet varken ut eller in.. jag vet inte vad jag ska göra. Vad kommer hända imorgon? Det är 

en stor otrygghet. Det är väldigt svårt och väldigt jobbigt och jag mår inte bra just på 

grund av det, plus mina andra problem som jag har, psykiska problem och sådär. Ja det 

påverkar väldigt mycket. Så en väldigt, väldigt svår situation”.  

Maria berättar att hon haft problem med sin psykiska hälsa sedan minst tre år tillbaka. Hon 

har sökt hjälp från vården många gånger men upplever inte att hon får någon riktig sådan. 

Hon skulle önska att hon fick mer stöd och hjälp istället för bara medicinering och menar att 

situationen idag definitivt hade sett annorlunda ut om hon hade fått bra hjälp från början. 

Maria beskriver både sin psykiska och fysiska hälsa som jättedålig i dagsläget och säger själv 

att hon tror att kroppen mår dåligt på grund av psykosomatisk problematik. Löfstrand (2005) 

diskuterar kring fenomenet att individer med psykisk ohälsa i vissa fall kategoriseras som de 

mest utsatta som behöver omedelbar hjälp medan de andra gånger får bristfällig hjälp och 

bortprioriteras för att de ses som ”utom hopp” i förhållande till psykiskt friska individer. 

Genom att enbart se Maria som en individ med psykisk ohälsa tillskrivs också ansvaret och 

orsaken bakom hemlösheten henne själv, vilket osynliggör de maktstrukturer som begränsar 

handlingsutrymmet för en individ med annat etniskt ursprung och psykisk ohälsa (de los 
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Reyes, Molina och Mulinari, 2006).  På frågan om Maria känner sig utsatt som kvinna svarar 

hon såhär: 

”Jaa ..det är jag på alla möjliga sätt.. jag har problem med myndigheterna som inte 

lyssnar som de ska, så jag är utsatt på det sättet att..det verkar som att ingen förstår vad 

jag säger om hur jag mår och vad jag går igenom.  Och det tycker jag är att vara utsatt. 

Och om de hade lyssnat på mig, om de börjar lyssna på mig..det skulle säkert ha blivit  

annorlunda ..ja jag är nästan säker på det”.. 

Maria berättar också att hon tror att det kanske kan vara lättare att få hjälp som missbrukare, 

då hon menar de ofta tar för sig mer och prioriteras snabbare av socialtjänsten. Den 

uppfattningen kan vara ett resultat av att de insatser som erbjudits Maria faktiskt inte varit så 

individuellt anpassade om de baserats på föreställningen att den hemlösa kvinnan med 

automatik är missbrukare, vilket inte stämmer in på Maria. 

Sara säger att hon tror att män och kvinnor i en bostadslös situation har samma behov, vilka 

hon beskriver som att få ett boende, trygghet, bygga upp ett socialt nätverk och komma på 

fötter igen. Först därefter blir det möjligt att söka jobb och bli självförsörjande menar hon. 

Sara berättar också att hon inte ser sig själv som hemlös idag då hon är inneboende och har ett 

kontrakt på att hon får bo kvar tills hon hittar en mer permanent bostad. Hon säger dock att 

hon såg sig som hemlös innan hon kom dit och beskriver situationen hemlöshet såhär: 

”Att inte ha någonstans att ta vägen.  Att inte känna sig trygg..att inte ha någonstans att 

sova…Men jag tror att skillnaden mellan mig och många andra som är hemlösa är just 

att..jag går ju inte på någonting..jag har aldrig tagit något, förutom alkohol som vem 

som helst annars..men jag har aldrig gått på knark eller tabletter..och jag tror att det är 

det som gör att jag kan ta mig ur det här lättare..för mig är det bara att fixa någonstans 

att bo medan dom har mer problem”.. 

När jag frågar Sara om hur hon ser på sin psykiska hälsa säger hon att den är bättre idag än 

vad den har varit men att det fortfarande går upp och ned. Hon säger: 

”Jag hamnade i en depression efter hur det blev med mina föräldrar och min släkt.. Jag 

bröt mig ju loss från min släkt och mina föräldrar och då..hamnade jag liksom själv..jag 

isolerade mig..man isolerar sig.. Som knarkare gör, dom isolerar sig också...jag knarkar 

inte men det är nästan ibland så jag önskat att jag var där..för då hade jag haft en 

ursäkt. För min ursäkt nu är depression och det är väldigt få som förstår det.. det är som 

”vaddå mår dåligt det gör väl alla”..Men det är ju liksom på olika nivåer”.. 

Det finns stora liknelser mellan hur Sara och Maria känslomässigt upplevt situationen som 

hemlösa, båda nämner den stora och svåra otryggheten som hela tiden finns där. Sara och 

Maria befinner sig i olika livssituationer men det finns ändå likheter. Ingen av dem har någon 

missbruksproblematik, vilket de tänker ganska olika om. Maria tänker att detta faktiskt kan 
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vara en nackdel för henne då hennes intryck och uppfattning är att hon skulle prioriterats och 

fått hjälp snabbare om hon haft ett missbruk. Sara känner däremot att hon snabbare kunnat ta 

sig ur situationen som hemlös genom att hon inte haft någon missbruksproblematik. Däremot 

beskriver de båda en problematik kring sin psykiska hälsa. Sara berättar om hur hon isolerat 

sig och Maria är frustrerad över att hon inte fått den hjälp hon efterfrågat. Båda kvinnorna ser 

sin psykiska hälsa som en bakomliggande orsak till situationen som hemlös. Detta innebär 

också att de själva tillskriver sig ett ansvar som samhället borde dela, vad jag menar är att 

ingen ska behöva bli hemlös för att den psykiska hälsan inte är på topp. Som Skau (2006) 

skriver så är en maktaspekt omöjlig att kontrollera och förändra om man inte är medveten om 

att den finns där. I det här fallet ligger det en enorm maktfaktor i de samhälleliga strukturer 

som utestänger individer från bostadsmarknaden på grund av ett dåligt psykiskt mående. Är 

det verkligen för att det finns en omedvetenhet kring den utsatthet som psykisk ohälsa innebär 

eller är det för att man väljer att inte se detta görande av ojämlikhet? Blid (2008) konstaterar i 

sin avhandling att närmare 50 procent av de hemlösa kvinnorna har en psykisk problematik, 

vilket tydliggör en stor medvetenhet kring hur utbredd psykisk ohälsa är bland hemlösa 

kvinnor. Som Blid skriver har det dock tyvärr inte fokuserats lika mycket på hur man ska 

motarbeta hemlösheten som att leta efter orsaker till den. Det finns lika lite som på förhand 

säger att en människa med psykisk ohälsa inte skulle kunna sköta ett individuellt anpassat 

boende som att en frisk människa skulle sköta sitt.  

Även Elisabeth nämner faktorn psykisk ohälsa, hon säger att det i hennes fall är omgivningen 

som bedömer hennes psykiska hälsa som dålig men att hon själv inte håller med om det. 

Oavsett hur det ligger till med Elisabeths psykiska välmående tydliggör detta uttalande också 

den makt som ligger i att någon kan bedöma någon annan ha en psykisk ohälsa. 

Uppenbarligen, om vi ser till tidigare exempel i analysen, innebär psykisk ohälsa en starkt 

försvagad position i samhället. Elisabeth har också ett lite annat perspektiv på situationen 

hemlös, hon berättar följande: 

”Jaa..hemlöshet är en frihet på något vis också..men det är ganska jobbigt i längden. 

Två sidor..Jobbigt när man har familj som man vill ha kontakt med. Det funkar inte när 

man åker runt såhär..annars är det rätt skönt.. för att ja, jag har egentligen inte vetat om 

något annat.. men sedan jag fick barn blev det lite jobbigare..före det så spelade det 

ingen roll va, när jag var själv..men sen blev det jobbigt..annars har det faktiskt aldrig 

varit ett problem, jag har klarat mig.. det är just kring det med familjen som det blir ett 

problem, annars har det aldrig varit det”. 
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Elisabeth beskriver något intressant här tycker jag. Min undran är om det är omgivningen som 

gör det svårt för Elisabeth idag, tillåter samhället en hemlös kvinna att vara mamma eller är 

det så utanför normen att man måste göra ett val - anpassa sig efter kraven och leva inom 

normen eller förlora allt umgänge till sina barn. Genom detta citat framkommer också ett 

annat förhållningssätt till hemlösheten. Elisabeth pratar om en känsla av frihet, en känsla av 

att kunna göra som man vill utan några krav från omvärlden. Möjligtvis har omvärldens 

dömande blivit tydligare och svårare sedan Elisabeth blev mamma. En moder har många krav 

att uppfylla för att passa in i det som förväntas, vilket blir som en ständig ångestfylld 

påminnelse för Elisabeth i det hemlösa liv som hon tidigare funnit kravlöst. Som Thörn 

(2004) beskriver det finns det könskonstruerade normer kring hur män och kvinnor ska vara, 

se ut och agera. Mammarollen ses ofta som en del av den kvinnliga identiteten och förstärker 

därmed känslan av utanförskap för de kvinnor som av olika anledningar inte tillåts vara 

mamma till sina barn. Både Maria och Elisabeth beskriver svårigheten att vara mamma 

samtidigt som de befinner sig i en hemlös situation, Elisabeth har dessutom ett pågående 

drogbruk som försvårar situationen. Det jag fäster mig vid är just att båda kvinnorna menar att 

det är omöjligt att vara mamma i den bostadsform de nu lever inom. Det ligger därmed en 

oerhörd makt i vilken insats sociala myndigheter väljer att sätta in för att underlätta för 

hemlösa som också har barn. Som Sikich (2008) också skriver så passar det inte in i den 

generella normen för vad en kvinna ska vara att inte ha hem och en familj att ta hand om.  

4.1.2 Kvinnornas uppfattning om den hjälp som erbjudits  

Sara har blivit glatt överraskad av den hjälp hon fått från socialtjänsten då hon inte visste 

tidigare att det fanns den typen av akutboende för hemlösa kvinnor som hon blev placerad på. 

Hon säger att det var skönt att få kommunal hjälp då hon inte behövde känna sig skyldig till 

någon genom att exempelvis bo hos vänner och ser inga brister i den hjälp hon fått. När jag 

frågar henne om hon tycker att insatserna som gjorts varit anpassade utefter hennes behov 

svarar hon såhär: 

”Ja absolut, på alla plan!.. Men jag tror också att när jag väl insåg min situation, att 

hjälp - jag har ingenstans att bo..då blev jag ganska anpassningsbar.. det känns det som 

att man inte kan vara så kräsen för att det är en så akut situation”.. 

Sara är därmed nöjd med den hjälp hon fått från kommunen men säger samtidigt att hon blev 

anpassningsbar i den akuta situationen hon hamnade i. Forskarna Cloke, Johnsen och May 

menar att det inte är de hemlösa som ska behöva anpassa sig utan efterlyser istället fler 

boendealternativ som är bättre anpassade utefter de hemlösa kvinnornas individuella behov 

(Cloke, Johnsen, May, 2007). Nu fick Sara en akut kommunal hjälpinsats som hon är nöjd 
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med och har själv tagit sig ifrån situationen som hemlös genom att finna ett 

andrahandsboende med kontrakt. Hon tror dock själv att detta har gått snabbare och enklare 

genom att hon ”enbart” varit hemlös och inte har någon form av missbruksproblematik. Detta 

ser jag som ytterligare ett tecken på att det är individen som får anpassa sig utefter insatserna. 

Vad hade hänt om Sara också hade haft ett pågående missbruk, situationen blir mer komplex 

men skulle hon ändå inte haft samma rättigheter till stöd och hjälp från sociala myndigheter 

som andra medborgare?  Dessa kategoriseringar av individer som exempelvis missbrukare 

eller inte missbrukare innebär också en värdering. Det värderandet av människor är en del av 

görandet av ett ojämlikhetsskapande och en ”Vi och dem” uppfattning i samhället (de los 

Reyes, Molina, Mulinari, 2006). 

Maria upplever att hon hittills inte fått så mycket mer hjälp än att ordna en akut 

boendelösning, men känner att det börjar bli bättre nu då hon fått bättre kontakt med sin 

socialsekreterare. Detta styrker Thörns (2004) konstaterande om hur viktigt det är att lyssna 

på sina klienter. Maria säger: 

”Det verkar som att det blir bättre för mig nu när..ja jag tänker att hon har börjat lyssna 

på mig nu. Att hon inser du vet..att jag är annorlunda än dom övriga personer som hon 

har kontakt med..Du vet jag är tillexempel ingen missbrukare..så när man upptäcker det 

då..så har hon velat hjälpa mig.. Och först nu först nu så tycker jag att hon har börjat 

lyssna på mig”. 

Maria ser det som en stor brist i kommunens insatser att hon inte har någon möjlighet att ta 

hand om sina barn i den boendeform hon hittills blivit erbjuden. Hon säger att det borde 

finnas fler boendealternativ, att det hela tiden är hon som får anpassa sig utefter den hjälp som 

erbjuds och att hon nu inte tillåts vara mamma till sina barn. Thörn (2004) problematiserar det 

faktum att den kvinnliga identiteten ofta kopplas samman och likställs med hem och familj. 

Med detta perspektiv skulle Maria också förlora sin kvinnliga identitet då hon i dagsläget inte 

tillåts leva tillsammans med sin familj samt då hon inte har ett eget hem. Som Thörn skriver 

är detta ett mycket farligt synsätt att bära med sig. Maria är en kvinna, en mamma och en 

människa som befinner sig i en bostadslös situation. En särskiljning måste göras mellan den 

hemlösa boendesituationen och alla de identiteter som ryms inom en individ. Det faktum att 

Maria känner att ingen hon mött som arbetar med myndighetsutövande tidigare försökt förstå 

hennes situation tyder på stora brister i den hjälp hon blivit erbjuden. Hon berättar också att 

det hela tiden är hon som får anpassa sig utefter den hjälp som erbjuds vilket inte visar på ett 

individuellt anpassat system, utan snarare på ett normativt och kollektivt beslutsfattande.  
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När jag frågar Elisabeth om hon tycker att hjälpen som ges är anpassad utefter hennes behov 

svarar hon såhär: 

”Njaee..eller..jag vill att de ska öppna alla dörrar och så går jag rakt igenom och så kan 

de stänga de där dörrarna igen..öppna upp dörrarna och släpp mig fri någon gång..låt 

mig vara i fred […] Jag vill ha ett litet skitjobb så att jag själv kan betala min hyra, så 

att jag inte längre är beroende av myndigheternas bidragsgivande..så att jag inte blir 

utan pengar om jag råkar tappa en fimp i rabatten eller nåt.. du vet de har dolda regler 

som jag inte gillar. Jag vill veta tydligt vad som gäller..jag vill inte behöva gå med den 

här oron hela tiden..du vet magen, förstår du hur oron kan paralysera en människa, gör 

jag rätt, gör jag fel..den här oron..[…] Det tar för lång tid innan de gör nåt. Det hålls så 

mycket kraft obrukbar på det här sättet som kan användas till att man blir mycket bättre, 

självgående och starkare som individer”. 

Citatet talar för sig själv och beskriver en stor frustration, oro och maktlöshet över att behöva 

vänta på nästa steg i planeringen. Uttalandet avslöjar att Elisabeth inte ser sig själv som 

styrande för sitt liv utan att hon väntar på direktiv från myndigheterna. Hon beskriver sin 

nuvarande vardag som en lång väntan där hon spenderar mycket tid sovandes på boendet där 

hon nu är placerad. Elisabeth berättar även hur hon genom åren ofta haft problem med 

myndigheter och att hon tror att det kan bero på att hon ifrågasätter för mycket. Hon ser 

myndigheter som något bra så länge de fungerar och kan anpassa sig efter olika individers 

behov. Däremot tycker hon att det är en stor brist att det ofta tar så lång tid att få hjälp samt att 

tydligt få veta vilka krav som ställs för att få tillgång till olika insatser. Elisabeth är trött på sin 

livssituation då hon själv upplever att hon följer de krav som ställts på henne från olika 

myndigheter (socialtjänst samt frivård) men att det ändå inte händer någonting.  

4.1.3 Intersektionen av kön, klass och etnicitet 

Maria har ingen kontakt med hemlösa män i staden men säger att det kan vara lättare för en 

hemlös man än för en hemlös kvinna då hon tror att männen är starkare och orkar kämpa mer 

för sina rättigheter än vad kvinnorna gör. Även Elisabeth menar att mannen har en enklare 

väg än kvinnan. Dessa tankar kan vara ett resultat och tolkning av den uppfattning som finns i 

samhället av att kvinnan är svagare och mer utsatt än mannen (Thörn, 2004). Intressant är i 

sammanhanget att Sara inte alls tror på att männen har det lättare då hon ser en trygghet i att 

vara kvinna just genom de föreställningar som finns kring könsrollerna. Hon ser inte sig själv 

som utsatt men menar att hon kan vinna på att omgivningen ser henne som det då hon 

exempelvis prioriteras snabbare av sociala myndigheter. Detta visar att ett handlingsutrymme 

också kan öka genom att vara kvinna. Maria tror även att hennes etniska ursprung har stor 

betydelse för hur hon blir bemött i sin nuvarande livssituation då hon känner att ingen förstår 

henne och det hon tidigare gått igenom. Trots att hon varit i Sverige i många år och absolut 
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inte har några som helst problem att behärska det svenska språket känner hon att ingen från 

myndigheterna lyssnar på henne och att ingen förstår hennes situation. Detta kan också 

kopplas till att etnicitet är en faktor som styr våra handlingsutrymmen och möjligheter genom 

de maktstrukturer som finns i samhället (de los Reyes, Molina och Mulinari, 2006). 

Sara berättar att hon växt upp inom hög medelklass och svarar såhär på frågan om hon känner 

att det klassursprunget påverkar hennes situation idag: 

”Ja..det gör det..På något sätt känns det som att även om jag i en svår situation så finns 

det en trygghet… Jag har ju inte det här.. nätverket omkring mig längre, för jag har gjort 

mig av med det mesta, tyvärr.. Men jag har ändå, så att om det blir riktigt illa så kan jag 

ringa till någon som hjälper mig. Det finns resurser någonstans där, alltid.[…] Min 

livssituation är ju på uppbättring idag men ensamt är det ju..och jag tror att just det att 

jag kommer ifrån en högre klass..alltså ju högre klass du kommer ifrån, desto längre ner 

faller man.. och desto jobbigare är det att ta sig upp. Man tar sig upp långsamt..och jag 

tycker att för mig har det här varit en läxa..på många sätt. Man lär sig mycket om sig 

själv och om folk omkring sig och om livet och allt det där..så jag tycker det här har varit 

lärorikt på något sätt ändå, det är ju väldigt positivt på något sätt ändå, faktiskt”. 

Sara påpekar här själv att hennes klassursprung har betydelse för henne och fortfarande 

innebär en viss trygghet i alla utsatta situationer. Sara kom till Sverige i tidig ålder och har 

sedan växt upp i det svenska samhället. Hon anser inte själv att hennes etnicitet påverkar den 

nuvarande situationen, vilket skulle kunna tyda på att hon lever enligt den svenska kulturens 

normer. Hon är inte heller lågutbildad och har arbetat och varit självförsörjande under många 

års tid. Enligt det intersektionella perspektivet kan inte faktorer som kön, klass och etnicitet 

förstås isolerade från varandra då de samverkar i görandet av ett ojämlikhetsskapande och är 

betydande för varje individs förutsättningar. Sara är genom sitt klassursprung utstickande från 

de faktorer som annars ofta ligger till grund för en ”vi och dem” kategorisering i samhället. 

Hon kommer från övre medelklass och antyder själv att detta i kombination med att hon ej har 

något missbruk kan vara en anledning till att hon så snabbt kunde ta sig ur situationen som 

hemlös, men samtidigt att fallet ”nedåt” bland samhällets klasser blivit hårdare. Den 

föreställning som finns av att den invandrade kvinnan ska vara förtryckt och ojämnställd och i 

stor kontrast till den föreställda vita homogena kvinnligheten (de los Reyes, Molina, Mulinari, 

2006), stämmer inte överens med Saras situation. Hon är en sedan länge invandrad kvinna 

som absolut inte själv ser sig som extra utsatt eller förtryckt i sin nuvarande levnadssituation 

med de grunderna. Hon ger istället konkreta förklaringar till varför hennes situation sett ut 

som den gjort. En situation i hemlöshet som jag, utefter Saras berättelse, tänker delvis har 
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grundats av ett dåligt psykiskt mående tillsammans med de maktstrukturer i vårt samhälle 

som utestänger människor med psykisk ohälsa. 

Elisabeth berättar att hon inte känner sig utsatt som kvinna i en hemlös situation, men säger 

också att det såklart beror på vem man jämför med. Däremot säger hon såhär om kvinnorollen 

i allmänhet:  

”Jag känner mig inte så utsatt som kvinna..men jag tycker att kvinnor har en jävligt trist 
roll alltså.. vilken tråkig jävla sysselsättning att vara kvinna. Men nu när jag tänker så 

har jag varit jävligt skyddad egentligen trots att jag har varit som jag har varit. Jag har 

fått säga som jag vill och göra som jag vill och gjort vad jag har velat, hela vägen…tills 

jag lärde om mig av mig själv. Men kvinnor.. jag tycker de verkar ha en så tråkig roll… 

dom som blev uppfostrade har blivit uppfostrade till att vara tysta och ta hand om en 

massa jävla grejer. Jag blev inte uppfostrad att ta hand om någonting genom att jag 

flyttade så tidigt..men de som blev det usch.. Det är så krångligt att vara kvinna..män 

har..det är så okrångligt där, de har en rakare väg..Jag har försökt prova den raka 

vägen också men det gick inte som kvinna..aj aj aj..därför är det så att män och kvinnor 

som är hemlösa har olika behov, det är krångligare att vara tjej”. 

Enligt det intersektionella perspektivet styrs människors identiteter och förutsättningar av 

vissa faktorer varav kön är en. Detta kan kopplas till det som Thörn (2004) skriver om att 

hemmet kan innebära en begränsning om den kvinnliga identiteten byggs på att kvinnan ska 

vara en god moder och sköta om hemmet med alla dess sysslor. Elisabeth beskriver här hur 

hon själv medvetet valt att göra revolt mot dessa förväntningar på henne som kvinna. 

Elisabeth tycker att det är jobbigt att många i omgivningen, både andra hemlösa och övriga, 

verkar se alla hemlösa kvinnor som en homogen grupp individer och menar att det finns olika 

anledningar till att det är som det är för olika personer. Hon är frustrerad och känner att de 

kommunala insatser som erbjuds är utformade efter samma modell. Om detta säger hon: 

”Soc har begränsade medel också att använda... Det tror jag. Så man kan inte skylla allt 

på dom. Det som gör mig förbannad är att det finns någon sorts universalmodell för 

lösningen och det funkar inte eftersom det är olika individer. Det går inte att köra in folk 

i fyrkantiga boxar…det är så!” 

Kanske kan det vara så att dessa antaganden och kategoriseringar görs för att man genom 

forskning har upptäckt liknande och återkommande individuella förklaringar bakom kvinnors 

hemlöshet. Som både Elisabeth och forskarna (se t.ex. Kuzmak, Rutherford, Walsh, 2009) 

påpekar är det dock viktigt att komma ihåg att hemlösa kvinnor inte utgörs av en homogen 

grupp, även om det kan finnas liknande och gemensamma faktorer i kvinnornas liv. Lika lite 

är alla kvinnor som har ett hem homogena bara för att det finns gemensamma nämnare i deras 

liv. Maktprocesser pågår på alla nivåer och inom alla klasser i samhället. Uppfattningar och 



26 

 

föreställningar om kvinnlighet respektive manlighet lever vidare så länge dessa 

diskriminerande strukturer inte synliggörs. Sikich (2008) hävdar att det kan vara extra svårt 

för en kvinna som är invandrare att vara hemlös. Detta bekräftas delvis av studiens resultat 

där Maria berättar att det, trots att hon levt i Sverige i många år, fortfarande är jobbigt då hon 

upplever att ingen myndighet förstår hennes situation och förflutna. Sara bekräftar med sin 

berättelse att det är en klar fördel och trygghet att komma ifrån en högre samhällsklass, men 

samtidigt visar hennes situation att det inte utgör någon garanti för att inte hamna i en 

krissituation. Sara har också ett annat etniskt ursprung än svenskt men har inte upplevt samma 

känsla av att inte bli förstådd. Kanske kan det bero på att hon kom till Sverige vid en tidigare 

ålder och inte hade med sig samma traumatiska upplevelser från sitt hemland. Maria och 

Elisabeth menar att det är svårare att vara kvinna i situationen hemlös samtidigt som Sara 

upplever fördelar med att vara kvinna i den situationen.  

4.2 Chefsintervjuer – Myndighetsperspektiv 

Cheferna berättar att det finns ett flertal olika boendealternativ för hemlösa kvinnor i staden, 

men både Eva och Erik påvisar bristen på långsiktiga lösningar. Det finns ett flertal mer eller 

mindre akuta boendeformer men därefter är alternativen färre. Båda cheferna önskar fler 

boendealternativ och behandlingar för att ge kvinnorna fler möjligheter att komma vidare. Eva 

påtalar även vikten av att ta tillvara på kvinnornas egna vilja och motivation, att inte dra ut på 

tiden med att erbjuda passande insatser. Ingen av dem anser därmed att de insatser som finns 

är tillräckliga och båda cheferna vill ha ett mer flexibelt och individuellt anpassat system med 

fler alternativ. Erik säger:  

”Det har ju ofta funnits en bild av att kvinnor skulle bli starkare av att bo i kollektiv. 

Men jag tror inte alltid på den iden med systerskapet. Det finns så mycket skuld och skam 

även mellan dessa kvinnor som en konsekvens av hur man ser på de här kvinnorna i 

samhället”. 

Dessa uttalanden bekräftar många av de brister som kvinnorna påtalade med det nuvarande 

sociala och kommunala systemet. De efterfrågade också fler och mer individuellt anpassade 

lösningar. Elisabeth visade frustration över den ständiga väntan hon upplever på beslut, vilket 

kan kopplas till chefen Evas kommentar om vikten av att ta tillvara på kvinnornas egen vilja 

och motivation i tid. Eriks citat om kollektiv samt skuld och skam även mellan kvinnor kan 

förstås utifrån det intersektionella perspektivet som säger att det pågår maktprocesser mellan 

kvinnor och inom kön. Skuld och skam kan användas även kvinnor emellan som ett medel för 

att skapa överlägen.  
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Idag läggs ett flertal verksamheter ned för målgruppen hemlösa till följd av indragningar och 

för höga verksamhetskostnader. Erik menar att det inte är någon tillfällighet att dessa 

indragningar görs och att det allt oftare är ekonomiska aspekter som styr och inte individens 

bästa vad gäller val av insatser. Flera boenden och verksamheter för hemlösa kvinnor har låg 

beläggning trots att klientgruppen existerar, Erik tror att detta kan bero på att 

institutionsvården är utformad utefter mäns villkor och att kvinnorna därmed hellre söker sig 

till andra verksamheter som exempelvis psykiatrin eller sjukvården om de vill ha hjälp. Båda 

cheferna berättar att de kan se en ökande grupp av hemlösa bland unga vuxna vilket visar att 

även ålder har betydelse. Då unga vuxna är den grupp av hemlösa som ökar kan det ses som 

ett tecken på att yngre människor är mer utsatta för de strukturella och individuella 

riskfaktorer som kan leda till hemlöshet. När jag frågar om eventuella skillnader mellan 

behoven hos hemlösa män och kvinnor svarar Erik såhär: 

”Jag tror att behoven är väldigt individuella.. jag har svårt att säga något generellt även 

om det såklart finns en kultur.. och även om Sverige har kommit långt när det gäller 

jämställdhet och sådär så tror jag att man ser olika på en utslagen kvinna och en 

utslagen man i samhället. Jag tror att det är förenat med mycket mera skam att vara 

kvinna […]Jag tror att det är en oerhört svår situation att vara en utslagen kvinna just 

för att det inte går ihop med samhällets normer för vad en kvinna ska vara”. 

Detta uttalande påvisar ännu en gång könets betydelse och bekräftar Elisabeths och Marias 

berättelser. På grund av de föreställningar och könskonstruktioner som finns i samhället av 

kvinnlighet finns det också många normer och värderingar kring hur en kvinna ska vara och 

inte vara, vilket starkt påverkar och begränsar kvinnors förutsättningar. Båda cheferna ser 

hemlösa kvinnor som mer utsatta än hemlösa män och betonar extra den utsatthet som finns 

bland heroinmissbrukande kvinnor som finansierar sitt missbruk med prostitution. Thörn 

(2004) skriver att det kan ligga en fara i att belysa hemlösa kvinnor som utsatta då det 

perspektivet lätt förbiser kvinnornas styrka. Dock menar Thörn att det är viktigt att hemlöshet 

bland kvinnor uppmärksammas, något som både Eva och Erik belyser med sina svar. 

Angående könsskillnader säger Eva även såhär: 

”Jag vet inte om man kanske är mer tillåtande mot kvinnor än mot män..Med det menar 

jag att vi förutsätter att kvinnor gärna bakar, lagar mat, syr och allt sånt. Om de 

förutsättningarna fanns för män också så är jag övertygad om att männen skulle ta den 

chansen, om de känner sig trygga i den situationen där de är […] Så det finns ett 

gammalt könstänk inom verksamheterna för hemlösa som jag tror att man skulle kunna 

rucka på litegrann”. 

Jag finner detta svar intressant då det överensstämmer med Saras uppfattning av att det också 

finns en trygghet och fördel med att vara kvinna och hemlös. Orsaken till detta tror jag är just 
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de föreställningar som hör till könskonstruktioner som skapats. Detta innebär inte bara att 

kvinnors förutsättningar påverkas, även mäns tillvaro styrs av de maktstrukturer som existerar 

och det är inte alltid givet att det innebär en fördel. När jag frågar Eva huruvida de 

verksamheter som finns är anpassade efter kvinnornas behov svarar hon följande: 

”Jag tror att ambitionen som alla verksamheter bör ha är att vara anpassade efter 

kvinnans behov. Sen är jag också övertygad om att det inte alltid blir så då det är många 

kvinnor som bor på ett ställe vilket ger oerhört många behov. Så då måste man nog ha en 

linje att arbeta efter som tyvärr inte passar alla kvinnor. Jag har också förhoppningar 

om att all personal är relativt väl insatta i vad samhället och samarbetspartner i övrigt 

har att erbjuda så att man kan samarbeta och på så sätt tillmötesgå allas behov”. 

Maria och Elisabeth upplever inte att insatserna de erbjuds har varit individuellt anpassade 

medan Sara menar att det inte funnits utrymme för henne att vara kräsen. Som Erik antytt med 

sina svar går ofta den ekonomiska aspekten före individens bästa i valet av insatser, vilket 

leder till kollektiva lösningar som inte är individuellt anpassade. Förhoppningsvis är det som 

chefen Eva säger att olika verksamheter kan samarbeta för att tillmötesgå kvinnorna, detta har 

dock varken Maria eller Elisabeth erfarenhet av utefter de svar de gett.  

Båda cheferna menar att politiska trender påverkar de insatser som finns för hemlösa men 

Erik menar samtidigt att frågor som rör verksamheter för kvinnor är så känsliga att även om 

det är en verksamhet som inte fungerar bra så tar det ofta väldigt lång tid innan ett politiskt 

beslut tas om förändringar. Han uttrycker sig vidare: 

”Det finns ingen grupp som folk tycker så mycket om som just hemlösa kvinnor..Bilden 

jag får är att det är väldigt många som tycker om det här men det blir liksom inte så 

mycket förändringar gjorda. Det händer väldigt lite i förhållande till hur mycket det 

talas. Jag känner ibland att man pratar över de här kvinnorna om vad de behöver istället 

för att faktiskt lyssna på dem om vad de anser sig behöva. Hur mycket frågar man och 

hur mycket tar man det på allvar? Man ser på nåt sätt kvinnan som värnlös och varken 

frågar vad hon själv vill eller ger några klara direktiv för vad som krävs av henne. Jag 

ser inte alls de tendenserna på samma sätt hos män. Tyvärr så får de här kvinnorna inte 

så ofta komma till tals själva”.  

Återigen belyses här hur den allmänna kvinnosynen styr utformningen av sociala insatser och 

ännu en gång visar detta svar på hur kvinnors handlingsutrymme och förutsättningar 

begränsas av givna könsföreställningar. På frågan om de hemlösa kvinnorna själva har ett 

ansvar för sin situation får jag liknande svar av båda cheferna. Erik svarar: 

”Varje människa har ju i grund och botten ett ansvar för sig själv, sen har vi ju olika 

möjligheter att ta det ansvaret. Jag ser inga skillnader mellan män och kvinnor där, det 

har ju mer med att vara människor att göra. Men man måste också ge människor 

chansen att ta eget ansvar […] Vi blir ju också det vi förväntas att vara. 
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Kategoriseringen att hamna i en grupp tror jag är väldigt farlig. Har man väl fått en 

stämpel är det väldigt svårt att komma ifrån den. […] Det farliga med de här begreppen 

och kategoriseringarna är att de ofta minskar utrymmet för utveckling för de här 

individerna istället för att synliggöra problematiken”.  

Vid analysen av Eriks svar på denna fråga tänker jag på diskussionen kring definitionen 

hemlöshet. Definitioner är viktiga för att belysa ojämlika förutsättningar men kan samtidigt 

skapa sådana om de skapar kategoriseringar och ett ”vi mot dem”. Vi blir det vi förväntas 

vara säger Erik, vilka förväntningar har vi på människor i vår omgivning och vad baseras de 

förväntningarna egentligen på? Båda cheferna bekräftade att det finns politiska trender som 

påverkar kommunala insatser och verksamheter. Många av de brister som kvinnorna påtalade 

med dagens system bekräftades också av chefernas svar. Frågan är då vilka som egentligen 

har möjlighet att påverka och förändra. Sammanfattningsvis har denna analys gett mig en 

uppfattning av att det kvinnliga könet, ung ålder, annan etnicitet än svensk, dålig psykisk 

hälsa, missbruk och lägre klasstillhörighet samtliga kan utgöra riskfaktorer för att hamna i 

situationen hemlöshet på grund av de ojämlika förutsättningar maktstrukturer i kultur och 

samhälle ger oss. 

5 Diskussion 

Föreliggande uppsats är ett försök att belysa de hemlösa kvinnornas situation i välfärdens 

Sverige. Studien speglar en verklighet som jag önskar att fler människor tog del av. Genom 

arbetet med uppsatsen har jag kommit i kontakt med internationell och nationell forskning. 

Jag har pratat med chefer och kvinnliga hemlösa samt läst mycket litteratur inom området. 

Överallt, både i litteratur och genom intervjuer, har jag fått berättat för mig att hemlösa 

kvinnor är unika individer vilka inte kan ses som en homogen grupp. Trots det kategoriseras 

dessa kvinnor ständigt som en grupp, en enhetlig massa som erbjuds kollektiva hjälpinsatser 

från kommunen. Anmärkningsvärt nog tror inte ens cheferna jag talat med på dessa kollektiva 

lösningar utan efterfrågar fler boendealternativ och individuella lösningar. Ändå är det just 

kollektiva lösningar som kommunen oftast erbjuder. En av kvinnorna sade att hon är 

frustrerad över den universallösning som antas fungera på alla och betonade för mig hur 

viktigt det är att se hur olika alla hemlösa individer är. Kvinnorna har blandade känslor över 

den kommunala hjälp de blivit erbjudna. Samtidigt uttryckte en av dem att man faktiskt inte 

kan vara så kräsen i en krissituation, då accepterar man den hjälp som erbjuds och anpassar 

sig efter den. Men om regelbundna undersökningar, forskning och statistik gemensamt 

konstaterar att insatserna inte är anpassade utefter de behov som finns, samtidigt som antalet 
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hemlösa kvinnor ökar världen över – hur kan dessa brister då finnas? Jag tror att det handlar 

om resurser. Som en av cheferna sa, idag spelar ofta ekonomiska överväganden en stor roll 

och går före individens bästa i valet av sociala insatser. Det innebär kollektiva lösningar som 

inte är flexibla eller anpassade utefter den enskilda individens behov. Sedan vet jag att det 

finns väldigt många människor som arbetar inom området som ser till kvinnornas bästa, men i 

en organisation som styrs av ekonomiska faktorer och därmed tenderar att se dessa unika 

individer som en homogen massa blir det svårt att tillmötesgå den enskilde individens behov. 

Genom det myndighetsperspektiv som chefsintervjuerna gav mig insåg jag att inte heller de är 

helt tillfredsställda med de kommunala insatser som erbjuds idag. Beslutande makten ligger 

högre upp i hierarkin. Frågan jag ställer mig är om välfärd verkligen ska vara vinstdrivande. 

Kan ett kapitalistiskt system grunda den solidaritet och trygghet som välfärdstaten ska erbjuda 

sina medborgare? Grupper av människor som har det svårt, som exempelvis hemlösa, ska 

genom välfärdsstaten ha tillgång till extra stöd. Så ser det också ut i Sverige idag, dock visar 

min och andras studier på att det kommunala stödet inte är anpassat efter de hemlösa 

kvinnornas behov.  

Det är svårt att dra generaliserande slutsatser utifrån en sådan begränsad studie som min, men 

resultaten antyder ändå vissa mönster som får stöd i större studier. Detta är en kvalitativ studie 

och dess tillförlitlighet påverkas naturligtvis av min egen inverkan. En fråga jag funderat 

mycket över under studiens gång är om svaren skulle blivit annorlunda om någon annan gjort 

intervjuerna? Hade resultaten av analysen blivit annorlunda om någon annan genomfört 

studien? Svaret kan troligtvis vara ja, genom att varje forskare eller student sätter en egen 

prägel på sin studie. Detta kan ses som en av uppsatsens svagheter. Dock har jag gjort mitt 

bästa för att tolka intervjuerna rättvist genom att lyssna igenom svaren många gånger och 

försöka hitta tydliga kopplingar till annan tidigare forskning och kunskap. Intervjuerna gav 

tillsammans med tidigare forskning svar på uppsatsens syfte och forskningsfrågor, för min del 

både väntade och oväntade sådana. För att kunna tillmötesgå alla hemlösa kvinnors 

individuella behov tänker jag att det är otroligt viktigt att vi också måste våga se att alla har 

skilda förutsättningar beroende av faktorer som kön, klass och etnicitet. För att belysa och 

synliggöra dessa maktstrukturer valde jag att ta det intersektionella perspektivet till hjälp vid 

min analys. Jag valde ämnet hemlöshet bland kvinnor trots att det redan finns en del forskning 

inom detta område. Valet grundas i att jag i min yrkesverksamhet uppmärksammat att det 

finns ett stort behov av att få berätta och bli lyssnad till bland kvinnor i situationen hemlöshet. 

Jag har också haft en tanke att det finns mycket att utveckla inom de kommunala insatser som 
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erbjuds hemlösa kvinnor, en idé som förstärkts av studiens resultat. Chefen Erik sade att det 

tyvärr är sällan som dessa kvinnor får göra sina egna röster hörda. Min önskan var att genom 

arbetet med denna uppsats ge chansen till några kvinnor att få berätta och bli lyssnade till. Jag 

hoppas att läsningen bidrar till en större förståelse för vad det kan innebära att vara kvinna 

och hemlös samt vikten av att tillmötesgå de hemlösa kvinnornas individuella behov.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide för kvinnorna 

Hur gammal är du? 

Vart kommer du ifrån? Har du någon annan etnicitet än svensk? 

Påverkar din etnicitet din situation idag? (Hur?) 

Har du någon gång studerat vid högskola/universitet? 

Inom vilka yrkesområden har du arbetat? 

Vilken klass (låg, medel eller hög) skulle du själv säga att du växt upp inom? 

Lever du i en relation? (Om så är fallet - med en kvinna/man?) 

Vad är hemlöshet för dig? 

Ser du dig själv som hemlös? 

Hur vill du beskriva din livssituation? 

Använder du droger? (Om så är fallet - anser du att du har ett missbruk?) 

Hur ser du på din psykiska hälsa? 

Hur ser du på din fysiska hälsa? 

Känner du dig utsatt? 

Känner du dig extra utsatt för att du är kvinna? 

Tror du att män och kvinnor i en bostadslös situation har olika behov? 

Känner du att den hjälp du får är annorlunda mot den hjälp som män i liknande 

bostadssituationer erbjuds? 

Känner du att du har fått hjälp/stöd av kommunen? 

Ser du några brister i den hjälp/stöd som erbjuds från kommunen? 

Hur skulle det i så fall kunna bli bättre? 

Tycker du att den kommunala hjälpen/insatserna du erbjuds motsvarar dina behov? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide för cheferna 

Vilka olika typer av kommunala verksamheter/insatser finns det här för hemlösa kvinnor? 

 

Är insatserna tillräckliga? 

 

Anser du att det är någon skillnad på behoven mellan hemlösa män och kvinnor? 

 

Ökar någon grupp av hemlösa? 

 

Anser du att hemlösa kvinnor är mer utsatta än män? 

 

Är det någon specifik grupp bland hemlösa kvinnor som du ser som extra utsatta? 

 

Är verksamheterna som finns alltid utformade efter behoven bland kvinnorna? 

 

Tycker du att det kommunala systemet/skyddsnätet/verksamheterna för hemlösa kvinnor har 

några brister? 

 

Vad skulle i så fall kunna förbättras? 

 

Vad är styrkorna med de kommunala verksamheterna för hemlösa kvinnor i staden? 

 

Finns det politiska trender/beslut som kan förbättra/försämra kommunens insatser för 

hemlösa? 

 

Tycker du att de hemlösa kvinnorna själva har ett ansvar för sin situation, i så fall på vilket 

sätt? 

 


