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Förord  

Vi vill börja med att tacka våra informanter som deltog i vår studie. Vi är mycket 

tacksamma för att vi fått ta del av deras berättelser och utan dessa hade vi inte kunnat 

genomföra vår studie. Vi vill även tacka all härlig personal på Mikaelsgården som 

med sin positiva anda hjälpt oss med denna uppsats. En annan viktig person i och med 

denna studie är vår handledare Stina Fernqvist. Vi vill tacka henne för det stöd vi fått 

under studiens genomförande samt de värdefulla råd som hon gett oss. Sist men inte 

minst vill vi tacka för stöd och peppning från våra kära föräldrar i med och motgångar 

har de alltid ställt upp för oss.  
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Sammanfattning  

Hemlöshet är ett område som under det senaste decenniet fått stor uppmärksamhet i 

media och utredningar. Det är ett socialt problem som är komplext, svårlöst och 

återkommande i samhällsdebatter. Den hemlöse befinner sig i en socialt utsatt 

position i samhället där denne är i behov av stöd och hjälp. Frivilligorganisationer har 

på den senaste tiden fått en större betydelse för hemlösa individer i samhället. De är 

verksamheter som möter hemlösa individer dagligen. Syftet med vår studie är att 

undersöka Mikaelsgårdens betydelse för den hemlösa utifrån den hemlöses perspektiv 

samt undersöka om de hemlösas vistelse på Mikaelsgården påverkar deras känsla av 

sammanhang. Mikaelsgården är en frivilligorganisation som vänder sig till hemlösa 

och socialt utsatta individer i samhället. Med hjälp av kvalitativa intervjuer har vi 

undersökt fem deltagares upplevelser av Mikaelsgården. Deltagarna besöker 

verksamheten regelbundet. Resultaten har visat att Mikaelsgården i varierande 

utsträckning har betydelse för de hemlösa då de kan få både sina basala behov samt 

sociala behov tillgodosedda. De sociala relationer samt sociala normsystem som 

skapas på Mikaelsgården är av stor vikt för besökarna. Det blir som en fristad där de 

hemlösa kan känna tillhörighet, istället för det utanförskap som de i samhället 

upplever. Det framgår även att Mikaelsgården kan hjälpa till att stärka deltagarnas 

känsla av sammanhang genom stöd och hjälp från personal samt andra besökare. 

 

 

 

Nyckelord: Hemlöshet, utanförskap, social utsatthet, frivilligorganisation, ideell 

verksamhet, KASAM, socialt kapital, socialt nätverk.     
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1 Inledning  
Mikaelsgården och hemlösas sociala utsatthet har väckt vårt intresse då hemlöshet 

ständigt finns närvarande i samhället. Intresset för ämnet grundar sig i vår bristfälliga 

kunskap inom hemlöshet som socialt problem och frivilligorganisationer i sig. Detta 

grundar sig i att socionomprogrammet inte tagit upp ämnena så ingående samt att vi 

inte så ofta kommer i kontakt med hemlösa individer eller frivilligorganisationer. 

Detta väcker vår nyfikenhet kring den hemlöse individens upplevelser och 

erfarenheter.  

 

1.1 Bakgrund 

Swärd (1998) beskriver att hemlöshet har setts som ett socialt problem sedan 1800-

talet då den ”sociala frågan” dök upp under samhällsdebatter. Därefter har det gjorts 

återkommande kartläggningar kring de hemlösas situation i samhället. Det är ett 

socialt problem som dyker upp i samhällsdebatter under olika tidsperioder. (Swärd; 

1998) I tidigare forskning och i samhällsdebatter beskrivs hemlöshet och de hemlösas 

situation ofta från ett utifrånperspektiv. Det finns brist på ett inifrånperspektiv där de 

hemlösa får komma till tals och där de får beskriva deras upplevelser och erfarenheter 

kring hemlöshet, de hemlösas perspektiv på deras situation är ett område som hamnat 

i skymundan. (Swärd; 2008) 

Den enskilde människan bör ha rätt till en bostad, vilket omnämns i FN:s mänskliga 

rättigheter artikel 25. ”Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den 

egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård 

och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, 

sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av 

försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll”( FN:s 

mänskliga rättigheter artikel 25 stycke 1) Det slås även fast i grundlagen genom 1 kap 

2 § andra stycket i Regeringsformen ”att den offentliga verksamheten ska trygga 

rätten till arbete, bostad, utbildning, verka för social omsorg, trygghet samt för 

hälsa” (SFS 1974;152). Trots detta finns det 34 000 individer som är hemlösa eller 

utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden i Sverige idag. (Socialstyrelsen; 

2011)  

Socialtjänsten är samhällsmedborgarens yttersta skyddsnät när den enskilde befinner 

sig i en utsatt position i samhället.  Socialtjänsten regleras av socialtjänstlagen (SoL) 

och enligt 4 kap 1 § SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov rätt till 

bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt (SFS 2001;453). Den enskilde ska 

genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. I lagen står inget om rätten till 

bostad, vilket kan tyckas underligt då en bostad kan innefatta skydd, trygghet, 

tillhörighet, sociala relationer samt individens identitetsskapande och så vidare 
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(Nordfeldt; 1999). Att vara utan ett hem och samtidigt behöva leva ute i det offentliga 

rummet kan skapa ohälsa för en individ (Lafuente & Laine; 1995). 

Frivilligorganisationer har en lång tradition bakom sig med att sörja för de hemlösa 

med soppkök och härbärgen där flera av de verksamma inom fältet har sina rötter i 

1800-talets välgörenhet (Nordfeldt; 1999). Frivilligorganisationer har under 1990- 

talet och framåt kommit att spela en allt viktigare roll för grupper av hemlösa och 

utslagna än de gjort tidigare. (Nordfeldt; 1999) Enligt Swärd (2001) kan detta bero på 

de förändringar välfärdsstaten genomgått med olika besparingar och decentralisering 

av offentlig service till kommunerna samt en förskjutning av universella till mer 

behovsprövade rättigheter. Det finns vidare en tendens att inte längre betrakta sociala 

rättigheter som universella utan göra dem till behovsprövade och denna förskjutning 

innebär minskad integritet för den enskilde och mer kontroll från de sociala 

myndigheternas sida. (Swärd; 2000, SOU 2005:66) Enligt SOU 2001: 95 betonar 

socialtjänsten i högre grad än tidigare individens ansvar och dennes motprestation 

med exempelvis drogfrihet och sysselsättning för att erhålla bostad och bidrag. En del 

av serviceansvaret har lagts på familjen, marknaden och frivilligorganisationer. På 

hemlöshetsområdet har det varit särskilt synbart där frivilligorganisationerna har fått 

en ökad betydelse som en följd av välfärdsstatens utveckling. (Swärd; 2001) Då 

frivilligorganisationer som arbetar med socialt arbete fått ta mer ansvar så vill vi med 

vår studie belysa det sociala arbete de utför gentemot de hemlösa individerna i 

samhället genom att synliggöra de hemlösas perspektiv.  

 

1.2 Studiens syfte samt frågeställningar  

Syftet med vår studie är att undersöka Mikaelsgårdens betydelse för den hemlösa 

utifrån den hemlöses perspektiv samt undersöka om de hemlösas vistelse på 

Mikaelsgården påverkar deras känsla av sammanhang.  De frågeställningar som 

kommer att besvaras i och med denna studie är följande: 

Hur ser de hemlösa på sig själva utifrån deras sociala situation? 

Vilken innebörd har Mikaelsgården för den hemlöse? 

Kan Mikaelsgården tillgodose den hemlöses sociala behov? 

 

1.3 Mikaelsgården 

”Allt är inte vackert på Mikaelsgården, långtifrån. Det är därför det är så viktigt att 

hitta de små glädjeämnena i vardagen” (personal på Mikaelsgården) 

Mikaelsgården är en ideell verksamhet som vänder sig till hemlösa och andra socialt 

utsatta människor i Uppsala. Den hemlöse kan befinna sig i en utsatt position där 

denne är i behov av stöd och hjälp från samhället. Uppsala stadsmission har sitt 

ursprung i Diakonistiftelsen Samariterhemmet som bildades i slutet av 1800-talet och 
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drevs framåt av en kvinna vid namn Ebba Boström. År 2012 i april överfördes 

verksamhet, personal och ekonomi från Diakonistiftelsen Samariterhemmet till den 

ideella föreningen Uppsala stadsmission. (Uppsala stadsmissions 

verksamhetsberättelse 2012) Mikaelsgården är en av Uppsala stadsmissions 

verksamheter som riktar in sig på hemlösa människor med beroendeproblematik samt 

fysisk och psykisk ohälsa. Mikaelsgården är en dagverksamhet som arbetar för att 

lindra akut nöd och har öppet från måndag till fredag. Verksamheten erbjuder hjälp 

med basbehov som mat, kläder, dusch- och tvättmöjligheter. De har även en 

lotsverksamhet vilket innebär ett samverkansprojekt med Uppsala Kommun där 

besökare på Mikaelsgården får stöd i deras kontakt med myndigheter. På 

Mikaelsgården arbetar volontärer, fastanställda, individer i samhällstjänst - samt 

individer i arbetsträningssynpunkt. (Uppsala stadsmissions verksamhetsberättelse 

2012) 

 

1.4 Disposition  

Inledningsvis presenteras en begreppsförklaring där relevanta begrepp kommer att 

definieras. Sedan kommer ett kapitel om tidigare forskning kring hemlöshet, 

frivilligorganisationer samt hemlösas upplevelser. Vi anser kapitlet relevant för att få 

en bild av vad som har studerats inom området samt uppmärksamma eventuella 

kunskapsluckor. Vidare kommer vi att beskriva den teoretiska- och begreppsliga 

referensram som vi funnit passande till vår studie utifrån syftet samt 

frågeställningarna. Därefter presenteras vårt val av metod som vi funnit lämplig till 

denna studie. Vidare beskriver vi hur vi har gått tillväga i metoden samt funderingar 

kring urval, analysmetod, metodval samt etiska aspekter. Följt av detta kommer 

resultatet att presenteras i förhållande till den teoretiska- och begreppsliga 

referensram vi valt samt tidigare forskning. I slutet av vår uppsats för vi en diskussion 

om resultatet i förhållandet till vald teori, begrepp samt tidigare forskning. En 

metodreflektion kommer även att äga rum i diskussionskapitlet. I slutet av 

diskussionen så presenterar vi studiens slutsats samt praktiska betydelser för socialt 

arbete samt tillämpning för fortsatt forskning.  
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2 Begreppsförklaringar 
Nedan kommer de centrala begreppen att presenteras. De begrepp vi kommer att 

definiera är hemlöshet, frivilligorganisation samt social utsatthet då dessa begrepp kan 

definieras på olika sätt. Vi vill med vår begreppsförklaring tydliggöra vad begreppen 

kommer innebära i vår studie.  

2.1 Hemlöshet 

Det finns olika definitioner kring vad hemlöshet kan innebära för en individ. Swärd & 

Runqvist (2000) menar att hemlöshet är ett begrepp med varierande innebörd då det 

saknas en enhetlig definition om vad hemlöshet innebär. Swärd (2008) menar att det 

kan bli svårigheter för forskare att jämföra forskning kring hemlöshet inom Sverige 

och internationellt då de flesta använder olika definitioner om vilka som ska betraktas 

som hemlösa. 

Vi har valt att använda oss av Socialstyrelsens definition av hemlöshet i vår studie 

eftersom definitionerna kan variera. Definitionen som vi har valt stämmer även 

överens med informanterna som deltar i studien. Socialstyrelsens definitioner 

förändras under olika tidsperioder beroende på när deras kartläggningar av hemlöshet 

genomförs (Knutagård; 2009) 

Genom ett antal situationer nedan definierar Socialstyrelsen (2011: 19-20) personer 

som betraktas som hemlösa och dessa definitioner är aktuella även för vårt urval: 

- En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är 

uteliggare. 

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

försökslägenhet/träningslägenhet/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt). Det 

handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är 

förenat med tillsyn och/ eller särskilda villkor eller regler 

- En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos 

kompisar/bekanta/familj/släktingar eller har ett tillfälligt inneboende- eller 

andrahandskontrakt hos privatperson.  

 

2.2 Frivilligorganisation/Ideell organisation 

Det finns olika definitioner på verksamheter som verkar inom området frivilligt 

socialt arbete. Exempel på uttryck som kan förekomma är ideell förening, ideell 

sektor, tredje sektor, frivillig sektor, civilt samhälle, idéburet arbete, humanitär 

verksamhet, filantropi och välgörenhet (Blennberger; 1993). 
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Enligt Blennberger (1993:36) innebär frivilligorganisationer sammanslutningar som: 

 

- har bildats utifrån gemensamma idéer eller intressen 

- har en viss offentlig karaktär och någon slags organisatorisk form 

- kan bildas och upplösas utan beslut från myndighet 

- bygger på frivillig anslutning och ett personligt medlemskap i någon form 

- inte syftar till privat ekonomisk vinst 

 

Frivilligsektorn inrymmer en mångfald av organisationer, verksamheter och insatser. I 

studien avgränsar vi oss till att använda begreppet till frivilligorganisationer som har 

en social inriktning. Den sociala inriktningen kan innefatta frivilligorganisationer som 

inriktar sig på socialt arbete som primärt är inriktad på ökad välfärd för individer eller 

grupper (Blennberger; 1993). Organisationerna är frivilliga i den bemärkelsen att de 

utan uppmaning från myndighet engagerar sig praktiskt i olika sociala områden (SOU 

2001:95). 

 

2.3 Social utsatthet  

Social utsatthet kan innefatta olika betydelser, de termer och begrepp som använts för 

att benämna och karaktärisera social utsatthet kan både ha mycket gemensamt och 

samtidigt skillnader. Det som är gemensamt för såväl benämningarna utanförskap, 

social utestängning och marginalitet är att de alla betecknar en reell eller symbolisk 

rumslig position till något annat, att någon är i kanten av, utestängd från eller utanför 

något som till exempel en föreställd samhällsgemenskap. Orsakerna till effekten av att 

vara utsatt, hamna i utkanten av, eller bli utestängd från något kan skilja sig från en 

tid till en annan. (Svedberg & Wolter; 2013)  
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3 Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer vi beskriva forskning som berör hemlöshet och 

frivilligorganisationer generellt. Först kommer vi att redogöra för forskning som rör 

hemlöshet som socialt problem därefter frivilligorganisationers relation till arbete med 

hemlösa. I sista delen av kapitlet kommer vi att redogöra för forskning om hemlösas 

erfarenheter och upplevelser. Forskning kring hemlöshet och frivilligorganisationer 

finns det mycket forskning om, dock är forskningen kring frivilligorganisationernas 

betydelse för den hemlöse ur den hemlöses perspektiv bristfällig.  

 

3.1 Hemlöshet som socialt problem  

Hemlöshet är ett område som fått stor uppmärksamhet i medier och utredningar under 

det senaste decenniet (Swärd; 2008). Allmänhetens uppfattning om hemlösa individer 

formas till stor del av det egna mötet med hemlösa på gator och torg samt av 

massmedias reportage av hemlösa (Swärd; 2008). Swärd (2008) resonerar kring hur 

en utbyggd välfärdsstat som Sverige kan uppvisa dessa typer av sociala problem, som 

är förknippade med det gamla fattigsamhället. Vidare menar Swärd (2008)  att 

hemlöshet är ett komplext problem som kan vara ett resultat av strukturella, politiska 

och individuella faktorer. Nordfeldt (1999) menar att de orsaker som lyfts fram i 

debatten om den ”nya” hemlösheten som uppmärksammats kan röra sociala 

förändringar i samhället på olika nivåer. Förklaringar till detta utgår från ökad 

arbetslöshet i samverkan med stigande boendekostnader, efterfrågan på billiga 

bostäder, förändringar i socialförsäkringssystemet, avinstitutionaliseringen inom 

psykiatrin samt förändringstrender inom missbruksvården (Nordfeldt; 1999, 

Knutagård; 2009). Knutagård (2009) menar att det kan finnas en population av 

individer som riskerar att bli hemlösa om de drabbas av exempelvis vräkning, 

utskrivning från institution, arbetslöshet, blir av med försörjningsstöd eller drabbas av 

en personlig kris. Nordfeldt (2000) poängterar en till faktor som kan bidra till 

hemlöshet. Den otydliga ansvarsfördelningen mellan frivilligorganisationer och 

sociala myndigheter kan skapa oklarheter gällande individens rättigheter vilket 

medverkar till att människor kan ”falla mellan stolarna”. Nordfeldt (2000) menar att 

en individ på grund av detta kan hamna helt utanför det sociala skyddsnätet.  

Rosengren (2003) och Swärd (2000) menar att hemlösa män och kvinnor inte kan 

benämnas som en homogen grupp då de har olika bakgrund och erfarenheter samt att 

hemlöshet kan innefatta olika boendesituationer. Det är då svårt enligt Swärd (2008) 

att prata om hemlösa som en enhetlig kategori då deras situation kan se olika ut, de 

enda gemensamma är att de inte har eller haft någonstans att bo. Enligt Knutagård 

(2009) framhålls det ofta som centralt att en hemlös löst bostadsfrågan på mycket kort 

sikt eller inte alls. Knutagård (2009) beskriver att det rör sig om en situation där den 

enskilde inte kan ha sina tillhörigheter på en bestämd plats eller har svårt att knyta an 

till några stadigvarande sociala relationer. Nordfeldt (1999) & Swärd (2008) menar att 

känslan av att identifiera sig som hemlös kan variera. Även de som formellt har en 
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boplats kan känna sig hemlösa på grund av att individen saknar känsla av tillhörighet, 

trygghet samt sociala relationer. Vidare menar Swärd (2008) & Nordfeldt (1999) att 

en individ som har ett hem eller känner sig hemmahörande ändå kan vara bostadslös i 

bemärkelsen att denne inte äger eller har tillgång till en egen fysisk bostad.  

 

3.2 Frivilligorganisationers relation till arbete med hemlösa 

Enligt Nordfeldt (1999) & Swärd (2001) har diskussioner om hemlöshet förts på olika 

arenor under 1990-talet i massmedia, bland politiker och inom forskning där 

frivilligorganisationer kommit att spela en viktigare roll än förut. Nordfeldt (1999) & 

Swärd (2008) menar vidare att genom frivilligorganisationers ökade betydelse och 

inflytande under 1990 – talet så har det frivilliga sociala arbetet fått stå som en positiv 

kontrast till välfärdsstatens byråkratiserade och förmyndaraktiga service. Swärd 

(2008) hävdar att frivilligorganisationer beskrivits i positiva ordalag då de ansetts mer 

innovativa och mindre byråkratiska än den offentliga sektorn. Kritiska röster har dock 

menat att organisationernas verksamhet upplevs stå i motsatsförhållande till en 

generell och rättighetsbaserad socialpolitik. (Swärd; 2008) Nordfeldt (1999) beskriver 

att den socialt inriktade frivilligsektorn som inriktar sig på välfärdsstatens 

kärnområden (utbildning, vård och social omsorg) dock är liten i sin omfattning i 

jämförelse med den svenska frivilliga sektorn som helhet. Enligt Nordfeldt (1999) 

domineras den frivilligsektorn i Sverige av organisationer som är verksamma inom 

idrott och fritid samt av fackföreningar. I jämförelse med andra västländer som till 

exempel USA och Storbritannien framträder den svenska ideella sektorn som relativt 

liten. (Nordfeldt; 1999) Nordfeldt (1999) menar att frivilligsektorn generellt har i 

uppgift att fylla i där marknaden och den offentliga sektorn brister i att tillfredsställa 

behovet av välfärdstjänster.    

Nordfeldt (2000) & Rosengren (2000) hävdar att det råder en samstämmighet så väl 

inom frivilligorganisationerna och inom den offentliga sektorn att 

frivilligorganisationer har bättre förutsättningar att få kontakt med de verkligt 

utslagna hemlösa och de som inte väljer att ha kontakt med socialtjänsten. Vidare 

anser Nordfeldt (2000) att frivilligorganisationerna å ena sidan utgör ett sorts 

komplement och kan fungera som välfärdsförstärkare till den offentliga sektorn. 

Dessa organisationer fungerar som ett mellanled mellan den hemlöse och de 

offentliga myndigheterna. Å andra sidan hävdas det ibland att frivilligorganisationer 

aktivt möjliggör för den offentliga sektorn att dra tillbaka sina insatser genom att ta 

ansvar för en grupp av utslagna och göra det till sin egen nisch. (Nordfeldt; 2000) 

Nordfeldt (1999) beskriver att frivilligorganisationernas nisch innebär att de 

marknadsför de särskiljande, det vill säga att de är bättre lämpade att nå fram till och 

ta hand om de mest utslagna och hemlösa individerna. Detta kan skapa utrymme för 

samhället att minska sina insatser för de hemlösa. (Nordfeldt; 1999) 
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3.3 Hemlösas erfarenheter och upplevelser 

Boydell et.al (2000) noterar utifrån sin intervjustudie med hemlösa att hemlöshet 

handlar om mer än att inte ha någonstans att bo. Att inte ha ett hem kan påverka en 

individs identitet och självkänsla. De beskriver att frånvaron av en fast adress samt 

minskad tillgång på sociala rättigheter kan vara faktorer som påverkar de hemlösas 

förlust av identitet. Brist på sociala nätverk som kan ge stöd är även en komponent 

som kan påverka den hemlösas identitet. (Boydell et.al; 2000)  

I intervjustudier med hemlösa framkommer det bland annat att hemlösa känner att de 

är samhällets utstötta (Thörn; 2000, Rosengren; 2003). Rosengren (2003) menar att 

hemlösa kan uppleva att de är samhällets utstötta genom bemötandet av dem, till 

exempel att de blir avvisade från offentliga platser (bibliotek, tågstationer, 

köpcentrum) och sociala myndigheter. Lafuente och Laine (1995) bekräftar i sin 

studie att informanterna även där upplever att de känner sig avvisade från familj och 

vänner sedan de blev hemlösa samt från andra i samhället på grund av deras yttre. 

Thörn (2000) beskriver att de hemlösa kvinnorna i hennes studie lever i en sorts 

motsägelsefull situation genom att de befinner sig både innanför och utanför 

samhället samtidigt, de har inte någonstans att ta vägen samtidigt som de tvingas leva 

sitt liv på offentliga plaster. Thörn (2000) menar vidare att inte ha en fast punkt i 

tillvaron kan leda till att individen känner ett starkt utanförskap, att dörrarna är 

stängda i både konkret och social bemärkelse samt att de är stämplade som sociala 

problem.   

Thörn (2000) & Rosengren (2003) beskriver båda att de hemlösa kvinnornas vardag 

är präglad av kontakter med sociala myndigheter. Rosengren (2003) menar att 

kontakten med socialtjänsten ofta upplevs med förhoppningar, besvikelser, ilska, 

förtvivlan och en misstro. Thörn (2000:245 – 246) beskriver att kvinnorna i hennes 

studie beskriver detta som en konflikt mellan rättighet och skyldighet. Denna konflikt 

karaktäriseras av att kvinnorna upplever att de befinner sig innanför samhällets 

kontroll genom att det ständigt krävs att de uppfyller sina skyldigheter för att kunna ta 

del av rättigheterna. Samtidigt upplever kvinnorna att de står utanför samhället då de 

känner sig maktlösa och rättslösa eftersom de inte har en bostad och därmed har 

svårigheter att uppfylla skyldigheterna (Thörn; 2000).  

Några studier visar hur hemlösas livssituation samt bemötande gentemot dem kan 

påverka deras syn på sig själva (Miller & Keys; 2001, Thörn; 2000). Thörn (2004) 

menar att den som saknar bostad och blir kategoriserad som hemlös ofta upplever att 

han eller hon har en stigmatiserad identitet på grund av att denne redan är stämplad 

som utanför och ett socialt problem av samhällsaktörer (media, socialtjänst, polis, 

politiker m.m.). Detta kan leda till att individens syn på sig själv påverkas i en negativ 

riktning. (Thörn; 2000, Thörn; 2004) Miller & Keys (2001) har fokuserat på hemlösa 

kvinnor och mäns upplevelser av hur de blir behandlade med värdighet i olika miljöer 

och hur det i sin tur kan påverka deras syn på livet och deras självuppfattning. Enligt 
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Miller & Keys (2001) är upplevelsen av värdighet beroende av hur vi ses och 

behandlas av andra samt synen på oss själva. Beroende på hur en individ blir bemött i 

olika situationer så kan det påverka hur individens ser på sig själv. De menar vidare 

att händelser där hemlösa individer blir förolämpade eller behandlas orättvist kan 

bidra till en minskad upplevelse av värdighet och noterar att personliga möten mellan 

den hemlösa och personalen där den hemlösa får ta emot omsorg, uppmuntran och 

personlig service från andra människor stärker känslan av värdighet. (Miller & Keys; 

2001) 

I mötet med hemlösa kvinnor har Rosengren (2000) identifierat att de hemlösa 

kvinnornas sociala nätverk består av tre olika sfärer, ” de egna”, de professionella 

hjälparna samt de anhöriga. De “egna” lever med samma villkor och ungefär samma 

erfarenheter och kunskaper som dem själva. De professionella hjälparna består av de 

ideella organisationernas personal, socialtjänsten, vård - och omsorgssektorn, 

advokaterna, forskarna och så vidare (Rosengren; 2000). Enligt Rosengren (2000) kan 

hemlösas anhöriga bestå av en mor, far, syskon eller barn som den hemlöse har en 

oregelbunden eller rudimentär kontakt med. 

Miller och Keys (2001) beskriver att den tidigare forskningen fokuserat på hemlösas 

överlevnadsbehov och mindre på deras sociala behov och menar att de hemlösas 

sociala behov är minst lika viktiga som deras överlevnadsbehov.  

I den tidigare forskningen vi tagit del av beskrivs de hemlösa oftast genom ett 

utifrånperspektiv. Det finns en brist på forskning från ett inifrånperspektiv där de 

hemlösas synvinkel belyses. Den tidigare forskningen har visat att de hemlösa känner 

sig som samhällets utstötta genom de sätt de blir behandlade och bemötta av olika 

samhällsaktörer. Sammantaget ser vi en kunskapslucka som vi kan fylla med hjälp av 

vår studie då vi fokuserar på om de hemlösa upplever att Mikaelsgården kan 

tillgodose deras sociala behov, deras syn på livet samt Mikaelsgårdens betydelse för 

dem. Vi vill i och med denna studie synliggöra de hemlösas upplevelser kring sin 

sociala situation samt deras upplevelser av en frivilligorganisation. Genom vår studie 

vill vi även ta reda på om besökarna genom sin vistelse på Mikaelsgården kan 

uppleva en känsla av sammanhang samt om det kan skapas ett socialt kapital med 

hjälp av Mikaelsgården.  

 

.  
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4 Teoretisk och begreppslig referensram 
I detta kapitel kommer vi beskriva den teori och de begrepp som vi kommer att 

använda oss av i analysen av datamaterialet. Vi har utgått från det teoretiska 

ramverket KASAM och begreppet socialt kapital då vi finner dessa mest lämpliga i 

analysen av vårt datamaterial. Med hjälp av teorierna vill vi försöka förstå vårt 

datamaterial och på så sätt kunna besvara våra frågeställningar samt syfte.  

 

4.1 KASAM – känsla av sammanhang  

KASAM är ett teoretiskt perspektiv utarbetat av Aaron Antonovsky (2005) vilket 

syftar till att synliggöra känsla av sammanhang. Istället för att utgå ifrån ett mer 

problemorienterat perspektiv fokuserar Antonovsky på hur det kommer sig att så 

många människor som utsätts för påfrestningar ändå förblir friska. (Antonovsky; 

2005) KASAM bygger på tre delkomponenter som kallas begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. (Antonovsky 2005:19) KASAM bygger på ett salutogent 

perspektiv där fokus riktas till de delar av människans liv som bidrar till hälsa. 

Antonovsky (2005) menar att i det salutogena perspektivet befinner sig individen i en 

dimension mellan hälsa och ohälsa, där fokus ligger på rörelsen i riktning mot den 

friska polen hälsa. Att förstå situationer och livsbetingelser, kunna hantera dessa och 

känna att de har en mening motsvarar ett högt KASAM. Vi vill se hur informanternas 

berättelser kan förstås mot bakgrunden av Antonovskys teori om KASAM och dess 

tre komponenter. Nedan kommer dessa att beskrivas för att få en förståelse för vad 

komponenterna innefattar var för sig.  

Komponenten begriplighet syftar på i vilken utsträckning individen upplever inre och 

yttre stimuli som förutsägbar och ordnad och i vilken utsträckning individen uppfattar 

det sammanhang som den befinner sig i som sammanhängande, strukturerad och 

tydlig snarare än kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad och oförklarlig. En person 

med en hög känsla av begriplighet kan lättare ordna sin omvärld och sortera 

oförutsedda situationer och genom egen kraft reda ut eventuella problem. 

(Antonovsky; 2005) 

Hanterbarhet handlar om vilka sociala resurser individen har till sitt förfogande för 

att möta och hantera olika situationer i livet. Sociala resurser som står till ens 

förfogande kan syfta på ens familj, vänner, kolleger, religiositet, 

frivilligorganisationer, partiledare, läkare eller någon annan som man kan lita på.  Om 

en individ har en hög känsla av hanterbarhet kommer denne inte att känna sig som ett 

offer för omständigheterna eller tycka att livet behandlar en orättvis. (Antonovsky; 

2005)  

Meningsfullhet ses som den motiverande komponenten och syftar på i vilken 

utsträckning individen känner att livet har en känslomässig innebörd, att de problem 

och krav livet ställer en inför är värda att investera energi i, värda engagemang och 

hängivelse. Individer som lägger kraft och energi på olyckliga händelser och 
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konfronteras med utmaningen och gör sitt yttersta för att komma igenom den har ofta 

en styrka av meningsfullhet. Antonovsky (2005) menar att en individ som upplever 

meningsfullhet kan finna mening i situationer som är svåra och göra sitt yttersta för 

att hantera situationen denne ställs inför. Meningsfullhet är alltså förmågan att hitta 

inre mål som motiverar till att ta sig vidare (Antonovsky; 2005).  

Vi vill undersöka om de hemlösas vistelse på Mikaelsgården påverkar deras känsla av 

sammanhang samt om de upplever att de får en känsla av begriplighet, meningsfullhet 

samt hanterbarhet under deras vistelse där. I förhållande till empirin vill vi genom 

berättelserna se hur dessa komponenter förhåller sig till det datamaterial som samlas 

in. 

 

4.2 Generella motståndsresurser 

Antonovsky (2005) menar att utöver de tre komponenterna så finns även generella 

motståndsresurser, vilket har en inverkan på individens upplevda känsla av 

sammanhang då dessa har en stärkande och främjande effekt. Motståndsresurserna 

kan vara tryggheten i att ha ett socialt stöd eller nätverk (Antonovsky; 2005). De 

generella motståndsresurserna har dessutom inverkan på individers förmåga att 

handskas med de stressorer som de möter i vardagslivet. Stressorer definieras av 

Antonovsky (2005) som krav på ett eller annat vis vilket genererar i en påfrestning, 

vilket kan vara såväl negativa som positiva händelser i individens vardag. Har en 

individ god tillgång på motståndsresurser har denne lättare att bringa ordning i sin 

egen vardag, vilket leder till att ohälsa motverkas. (Antonovsky; 2005) I analysen av 

vårt datamaterial kommer vi även att koppla generella motståndsresurser och se hur 

de hemlösas berättelser kan förstås i förhållande till begreppet. 

 

4.3 Socialt kapital  

För att stärka analysen integrerar vi även begreppet socialt kapital. Starrin & Rønning 

(2011) beskriver att tillgången på socialt kapital har många fördelar som den 

empiriska forskningen visar på. Socialt kapital är inget statiskt begrepp utan är ett 

begrepp som är föremål för ständig utveckling (Starrin & Rønning; 2011). Några av 

de teoretiker som har använt begreppet socialt kapital och gjort det populärt är Pierre 

Bourdieu, James Coleman samt Robert Putnam. (Starrin & Rønning; 2011) Enligt 

Bourdieu (1986) är volymen av den enskildes sociala kapital beroende av vilken 

volym på andra kapital (ekonomiskt, kulturellt och symboliskt) som en individ har. 

Starrin & Rønning (2011) påpekar att Bourdieu jämfört med andra forskare inte 

använder begreppet socialt kapital i förhållande till tillit och ömsesidighet som 

Putnam gör. Vidare menar Starrin & Rønning (2011) att till skillnad från Putnam så 

har Bourdieu inte någon kollektiv aspekt på socialt kapital, utan kopplar det sociala 

kapitalet enbart till tillgångar hos individen. Vi anser att Bourdieus definition blir 

svårt att använda då vårt fokus ligger mer på sociala relationer, tillit och ömsesidighet 
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istället för utbyte av olika kapital i sociala nätverk. Därför kommer vi att använda oss 

av Putnams (2001) samt Starrin & Rønnings (2011) beskrivning av begreppet socialt 

kapital för att kunna förstå informanternas berättelser.  

Enligt Putnam (2001) är socialt kapital något som skapas när människor interagerar 

med varandra och därigenom skapa nätverk. Genom deltagande i nätverk kan stöd och 

tillit växa fram och ett socialt kapital som kan användas. Släkt, familj, föreningar och 

så vidare kan representera en individs sociala kapital. Starrin & Rønning (2011) 

menar att begreppet socialt kapital används som en samlad beteckning för socialt stöd, 

socialt nätverk, social integrering och social sammanhållning. Socialt kapital handlar 

till stor del om tillitsfulla relationer till andra samt resurser knutna till sociala 

relationer. (Starrin & Rønning; 2011) Putnam (2001) menar att det även handlar om 

sociala relationer som kommer tillgodo när vi behöver dem, vilket menas att vi har 

människor i vår omgivning som kan hjälpa oss vid svåra situationer.  Sociala 

relationer kan tillexempel innefatta familj, släkt, vänner, frivilligorganisationer eller 

arbetsplatser. (Putnam, 2001) Det sociala kapitalet kan vara gynnande för individens 

hälsa och välbefinnande. (Putnam 2001) Har vi resurser i våra sociala nätverk som vi 

kan ta hjälp av när vi behöver dem så är det ett tecken på ett starkt socialt kapital. 

Socialt kapital är en resurs då förtroende skapas för varandra. Socialt kapital är även 

en välfärdsresurs då den underlättar för människor att ta sig ur en utsatt situation, 

försörja sig, finna arbete och hålla sig frisk. Sociala nätverk kan ge positiva effekter 

på medlemmar i en grupp samtidigt som den kan ge negativa effekter på de som står 

utanför.(Starrin & Rønning; 2011) Socialt kapital behöver dock inte alltid vara 

positivt för den enskilda individen, det beror i stor del på vilka sociala kontakter som 

en individ skapar. (Putnam; 2001) Putnam (2001) menar att sociala kontakter som är 

destruktiva för den enskilde påverkar ens sociala kapital negativt.  

Det kan diskuteras om man kan tala om socialt kapital när det rör hemlöshet då de 

hemlösa saknar ett hem och står utanför välfärdssamhället. När en individ lever under 

dessa förhållanden kan det vara svårt att bygga upp ett socialt kapital. Vi anser därför 

begreppet intressant att använda i vår studie då vi vill se om de har ett socialt kapital 

och i så fall om det kan skapas under deras vistelse på Mikaelsgården. Vi fokuserar på 

ömsesidiga och tillitsfulla relationer när vi talar om socialt kapital. Vi vill se om 

besökarna på Mikaelsgården kan få möjlighet att skapa sociala relationer som de 

senare kan ta hjälp av vid svåra situationer.  
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5 Metod  
I detta kapitel redovisas tillvägagångssättet i uppsatsen. Metoden för datainsamling 

presenteras samt hur vi har gjort vårt urval och hur våra intervjuer gick till, detta följt 

av en beskrivning av vår analys av datamaterialet som samlats in. Slutligen diskuterar 

vi förförståelse, pålitlighet, tillförlitlighet samt de etiska aspekterna kring vår metod.  

 

5.1 Kvalitativ metod 

Utifrån studiens syfte att undersöka Mikaelsgårdens betydelse för den hemlösa utifrån 

den hemlöses perspektiv samt undersöka om de hemlösas vistelse på Mikaelsgården 

påverkar deras känsla av sammanhang, har vi valt att göra en kvalitativ intervjustudie. 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) vill man genom den kvalitativa forskningsintervjun 

försöka förstå världen från undersökningspersonens synvinkel, utveckla mening ur 

deras erfarenheter samt synliggöra deras livsvärld. Kvalitativa studier har enligt 

Bryman (2002) inte syftet att bedriva en kartläggning av ett fenomen som sedan skall 

generaliseras till en population, det handlar istället om att bilda en djupare förståelse 

för individen och hur denne tolkar sin verklighet i det sammanhang denne vistas i. Vi 

kan således genom denna studie inte ge en helhetsbild av alla Mikaelsgårdens 

besökare. Denna studie representerar endast de informanters upplevelser och 

erfarenheter som har deltagit.   

 

5.2 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att samla in data genom semistrukturerade intervjuer vilket enligt Aspers 

(2011) innebär att forskaren har ett antal tydligt angivna frågor som denne läser upp 

men forskaren kan även följa upp de svar som den han/hon intervjuar ger. Denna form 

av intervju är strukturerad genom att forskaren själv har tänkt ut alla områden som ska 

behandlas under intervjun och preciserat dem i ett antal frågor. Det negativa med 

semistrukturerade intervjuer kan innebära att forskaren i detta fall har utgått från sin 

horisont och sina frågor och att det endast finns begränsade möjligheter för den som 

blir intervjuad att lyfta upp sitt perspektiv.(Aspers; 2011)Vi har valt att använda oss 

av semistrukturerade intervjuer då vi vill ha struktur samtidigt som vi använder oss av 

många öppna frågor för att inte styra informanten allt för mycket utifrån vår 

förförståelse. Vi började med att utforma en intervjuguide med olika teman. De 

övergripande teman som vi fann relevanta var bakgrund, livssituation, socialt stöd, 

erfarenhet av myndighet och andra frivilligorganisationer samt avslutande frågor (se 

bilaga 1).  

Anledningen till att vi valt dessa teman är för att vi anser att de är relevanta utifrån de 

teoretiska perspektiv KASAM samt begreppet socialt kapital som vi kommer att 
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använda oss av vid analysen. I vår intervjuguide har vi formulerat vissa av frågorna så 

att de tre komponenter i KASAM berörs, vi har därmed utgått från Antonovskys 

(2005) livsfrågeformulär. De flesta av frågorna är öppna med möjlighet att ställa 

följdfrågor. Frågorna är öppna för att lättare få informanten att öppna upp sig och tala 

så fritt som möjligt. Intervjuguiden ska fungera som ett stöd för oss att ställa relevanta 

frågor och hålla oss inom ramen för ämnet. Efter utformningen av intervjuguiden har 

vi sedan kontaktat Mikaelsgårdens personal för inbokning av intervjuer. Vi bestämde 

att vi skulle vara där en hel dag för att kunna få möjlighet att prata med besökarna 

samt få hjälp att hitta informanter med hjälp av Mikaelsgårdens personal. Under 

dagen genomfördes åtta intervjuer, varav vi valt att använda de fem vi såg som mest 

användbara för vår studie. Tre intervjuer valdes bort då vissa informanter inte svarade 

på våra frågor och/eller började intervjua oss vilket gjorde det svårt att upprätthålla 

strukturen under intervjuerna. Att vissa informanter inte svarade på våra frågor kan 

bero på olika faktorer. Några faktorer som vi funderat kring är bland annat att en 

individ kan välja att inte svara på en fråga om denne finner den som svår eller känslig 

att svara på. En annan möjlighet är att individen inte vill berätta om sin livssituation 

av integritetsskäl.  

 

5.2.1 Urval 

I många studier är den grupp människor som ska undersökas ofta för stor för att alla 

individer ska kunna delta i studien. Forskaren blir då tvungen att göra ett urval som 

består av ett mindre antal individer. Ett urval kan göras på olika sätt och de har sina 

för - och nackdelar.(Bryman; 2002) Vi har använt oss av bekvämlighetsurval vilket 

innebär att forskaren väljer det mest fördelaktiga alternativet som kommer att gynna 

studien (Denscombe; 2009). Vår tid har varit begränsad under studiens gång och vi 

ville få ut så mycket som möjligt av intervjuerna, därför tog vi personlig kontakt med 

en personal på Mikaelsgården (vi kommer nedan i texten benämna personalen på 

Mikaelsgården med annat namn då alla i vår studie kommer att vara anonyma). Anna 

som är personal på Mikaelsgården lät positiv till det ämne vi valt och ville hjälpa oss 

att finna besökare som kan vara lämpliga att intervjua. När vi kom till Mikaelsgården 

så hade Anna inte hunnit fråga några besökare om de ville bli intervjuade, så hon gick 

och frågade slumpmässigt de besökare som var där som hon fann lämpliga till 

studien. Att en personal rekommenderade de tillfrågade informanterna kan ha 

påverkat att individerna ställde upp. I och med att Mikaelsgården finns för människor 

i utsatta situationer som behöver bland annat mat och kläder så har Anna troligtvis en 

betydande roll för besökarna. Hon är personal på Mikaelsgården och det kan finnas en 

möjlighet att informanterna upplever sig stå i en beroendeställning till henne vilket 

eventuellt kan påverkat deras samtycke. Vi vet heller inte hur många besökare som 

tackade nej eller om det var några som gjorde det. Trost (2010) påpekar att 

bekvämlighetsurval kan vara både positivt och negativt. Positivt i den bemärkelsen att 

det sker på frivillig basis samt att informanterna har ett intresse av att delta. Den 

negativa delen med bekvämlighetsurval kan vara att de som vill vara med på 
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intervjuerna är de individer som är mest positiva eller negativa till ämnet. Detta kan 

leda till att de individer som är neutralt inställda till ämnet inte kommer till tals. 

(Trost; 2010)  

 

5.2.2 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna ägde rum på Mikaelsgården och varje intervju tog mellan 15-30 min. Vi 

genomförde alla intervjuer under en och samma dag, vilket blev intensivt men 

nödvändigt i bemärkelsen att vi skulle kunna genomföra studien. Då Anna hade 

väldigt mycket att göra så fanns endast möjligheten till att genomföra intervjuerna 

under samma dag. Vi såg inte genomförandet av intervjuerna som etiskt genomförbart 

utan hjälp av personal då intervjuerna genomfördes inom ramen av deras verksamhet 

samt i deras lokaler. Då personalen känner dessa individer betydligt bättre än oss kan 

de lättare nå dem samt veta vilka eventuella besökare vi kan intervjua. En av oss 

ställde frågorna och förde samtalet medan den andra satt bredvid och antecknade och 

vice versa. Intervjuerna spelades in för att få med all information som sagts under 

intervjun då det kan vara av stor vikt under analysen. Under intervjun bjöd vi 

informanten på fika vilket var avsett för att lätta upp stämningen och likna intervjun 

mer vid ett vardagligt samtal. Att bjuda på fika under en intervju till dessa informanter 

bör dock diskuteras utifrån informantens utsatta position och potentiell brist på basala 

behov. Det kan tänkas att informanterna ställt upp endast för fikats skull och inte för 

att de vill delta i en forskningsintervju. Vi hade en diskussion kring detta men kom 

fram till att vi ville bjuda på fika då Mikaelsgården dagligen bjuder på mat och fika. 

Det vi observerade var att de flesta som besöker Mikaelsgården åt av den mat eller 

fika som serverades så fikat som vi bjöd på kan enligt vår mening inte vara avgörande 

för deras medverkan.  

 

5.2.3 Bearbetning av data 

Inspelningarna från de fem utvalda informanterna transkriberades kort tid efter att alla 

intervjuer var klara för att hålla informanternas upplevelser förhållandevis färsk. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det tillgången på resurser som tid och pengar 

samt studiens syfte som avgör vad som skall transformeras från muntligt till skriftligt. 

Vårt fokus är vad som sägs och inte hur något sägs, därför har vi valt att inte skriva ut 

pauser, intonationer eller andra icke verbala uttryck. När transkriberingen var färdig 

var nästa steg att förbereda materialet för analys.  

 

5.3 Analysmetod 

Efter intervjuerna var det dags för analysen av det insamlade datamaterialet. I vår 

analys av datamaterialet har vi att använda oss av kvalitativ innehållsanalys. Bryman 

(2002) menar att en innehållsanalys är en ”öppen” forskningsmetod där forskaren 

analyserar dokument och texter. Graneheim & Lundman (2004) skriver att det finns 
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två olika sätt att göra en innehållsanalys på, antingen induktiv eller deduktiv. En 

deduktiv analys innebär att forskaren utgår från bestämda teorier och modeller. Den 

induktiva analysen innebär istället att forskaren utgår från innehållet i empirin och det 

är denna analysmetod som vi har tillämpat i denna studie. Konkret har metoden 

inneburit att datamaterialet lästes igenom noggrant flera gånger och därefter kodades. 

Enligt Graneheim & Lundman (2004) bör forskaren läsa igenom texterna upprepade 

gånger för att få en känsla för helheten. Efter genomläsning plockades relevant 

information ut i form av meningsbärande enheter som i sin tur bildar kondenserade 

meningsbärande enheter. Med hjälp av de kondenserade meningsbärande enheterna 

blir texten mer lätthanterlig och enkel. De kondenserade meningsbärande enheterna 

namngavs sedan med hjälp av koder. 

Några av de koder som uppkom i vår analys av datamaterialet är till exempel dra sig 

undan, vara i vägen, meningslöshet, ingenstans att ta vägen. Efter kodningen av de 

kondenserade meningsenheterna så parade vi ihop koder med liknande innehåll för att 

bilda våra kategorier.  Enligt Graneheim & Lundman (2004) så samlar forskaren de 

koder som har liknande innehåll i en och samma kategori. En kategori är en grupp av 

innehåll som delar en gemenskap. Av de koder vi nämnt tidigare så bildade bland 

annat dessa koder kategorin utestängning. Enligt Bryman (2002)  strävar forskaren 

efter en kategorisering av de företeelser som är av intresse. I en innehållsanalys söker 

forskaren inte enbart efter det påtagliga i innehållet i texten utan efter att synliggöra 

övergripande teman.(Bryman, 2002) När vår kategorisering var färdig så skapade vi 

olika teman som bygger på kategorier som liknar varandra. Graneheim & Lundman 

(2004) menar att teman utgör den röda tråden som återkommer i kategori efter 

kategori. Efter skapandet av kategorier började vi para ihop kategorier med varandra 

vilket i sin tur bildade övergripande teman. De teman som skapades med hjälp av 

kodningen samt kategoriseringen var livssituation, självbild, socialt nätverk, kontakt 

med myndighet samt upplevelser av Mikaelsgården. Temana från vår induktiva analys 

möts här med våra förutbestämda begrepp vi har ifrån teorin. De implikationer som 

detta kan medföra är svårigheterna i att hitta information ur informanternas berättelser 

som berör de tre komponenterna i vårt teoretiska ramverk KASAM. Vi ser inte detta 

som ett stort problem då vi i intervjuguiden har ställt ett antal frågor som utgår ifrån 

de tre komponenterna begriplighet, meningsfullhet samt hanterbarhet. Detta innebär 

att det bör finnas betydande information i informanternas berättelser som kan hjälpa 

oss att i analysen se om informanterna får en känsla av sammanhang genom att 

besöka Mikaelsgården.  

 

5.4 Metodologiska reflektioner 

5.4.1 Förförståelse 

Enligt Aspers (2011) är förförståelsen en nödvändig och integrerad del av 

forskningen. Förståelse uppnås genom tolkning av mening. Forskarens förståelse av 

denna mening beror på det empiriska arbetet men även på dennes vardagliga 
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förståelse samt de teoretiska redskap som denne använder för att besvara 

forskningsfrågan. Förförståelsen är en resurs men även en källa till missförstånd och 

det finns en risk att forskaren lägger in sina egna värderingar i fältet. (Aspers; 2011) 

Vi har en förförståelse om det område som studien omfattar, det vill säga att vi har en 

förförståelse att Mikaelsgårdens målgrupp är socialt utsatta människor. Vi har dock 

inga egna erfarenheter av att arbeta inom frivilligorganisationer och har därmed ingen 

uppfattning av hur socialt utsatta människor upplever dem. 

 

5.4.2 Pålitlighet  

Pålitlighet kan betraktas som en motsvarighet till reliabiliteten i kvantitativ forskning. 

Pålitlighet skapar en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av 

forskningsprocessen – problemformulering, val av undersökningspersoner, 

fältanteckningar, intervjuutskrifter, beslut rörande analysen av data och så vidare. 

(Bryman; 2002) Under studiens gång så opponerar vi på varandra i smågrupper 

tillsammans med vår handledare för att arbetet ska granskas och bli bättre. Enligt 

Bryman (2002) är det av stor vikt att kolleger läser igenom och granskar arbetet under 

studiens gång för att bedöma kvaliteten på de procedurer som väljs. Det är viktigt i 

den bemärkelsen att forskaren inte medvetet låter personliga värderingar eller sin 

teoretiska inriktning påverka utförandet och slutsatserna av en undersökning.  

 

5.4.3 Tillförlitlighet 

Bryman (2002) menar att tillförlitlighet är motsvarigheten till intern validitet, vilket 

innebär tillförlitlighetskriterierna för trovärdighet. Tillförlitlighet handlar om hur ett 

forskningsinstrument är neutralt vid dess användning och om det skulle vara 

konsekvent att använda sig av vid andra tillfällen (Denscombe; 2009). För att skapa 

tillförlitlighet i resultaten krävs att forskaren har säkerhetsställt att forskningen har 

utförts enligt de regler som finns gällande vetenskapliga studier (Bryman; 2002). En 

viktig del i arbetet är att vi har informerat informanterna att de får ta del av vår studie 

när den är klar så att de kan läsa igenom och bekräfta våra tolkningar så att det 

stämmer överens med det som sagts under intervjuerna. Något som kan påverka 

tillförlitligheten är kontexten där intervjun sker. Enligt Denscombe (2009) kan 

intervjuarens och kontextens inverkan innebära att det är svårt att uppnå struktur och 

objektivitet. Våra intervjuer genomfördes på Mikaelsgården och det kan finnas en risk 

att intervjudeltagarnas svar blivit färgade av den verksamhet de befinner sig på. Våra 

informanter som deltog blev tillfrågade av personal på Mikaelsgården vilket kan ha 

påverkat informanternas svar eftersom informanten i detta fall kanske inte vågar eller 

vill säga nej eftersom denne vill hålla sig väl med personal på Mikaelsgården. Då alla 

informanter i vår studie är i en utsatt situation så kan det ha påverkat deras deltagande 

i studien. Dock upplevde vi att de flesta av informanterna som deltog var positiva till 

studien och vår närvaro på Mikaelsgården samt ville dela med sig av sina erfarenheter 

och upplevelser. Något mer som kan påverka informanternas svar är vår identitet som 
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forskare. Enligt Denscombe (2009) har både intervjuaren och den intervjuade sina 

egna preferenser och förutfattade meningar, vilket kan ha inverkan på möjligheterna 

att utveckla en god relation och tillit under intervjun. Vid känsliga frågor som berör 

hälsa, inkomst, religion, sexuella förhållanden och andra liknande frågor så har 

intervjuarens identitet särskild betydelse. Vissa frågor kan besvära intervjupersonen, 

om detta inträffar så kan det finnas risk för att den intervjuade svarar som den tror att 

forskaren förväntar sig. (Denscombe; 2009) Vi försökte i våra intervjuer vara så 

lyhörda och neutrala som möjligt för att få den intervjuade att känna sig behaglig till 

mods så att denne svarar ärligt på våra frågor. Dock är det svårt att veta om någon 

svarar ärligt på en fråga, men vi upplevde att de informanter som blev intervjuade 

svarade ärligt.  

 

5.4.4 Etiska överväganden 

Innan vi genomförde intervjuerna så gick vi igenom de etiska aspekter med 

informanten som tas upp nedan. Enligt Vetenskapsrådet (1990) så finns det allmänna 

huvudkrav som rör det grundläggande individskyddet som vi har följt.  

Det första är informationskravet som innebär att undersökningsledaren ska informera 

undersökningsdeltagaren om den aktuella forskningsuppgiftens syfte, 

undersökningsdeltagarens uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för 

deltagaren. Deltagarna ska upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt 

att avbryta sin medverkan. De ska även upplysas om att uppgifterna som insamlas inte 

kommer att användas till något annat syfte än till forskning. Inför varje intervju 

berättade vi kort om vad vår studie handlar om samt vad deras roll kommer vara i 

arbetet. Vi informerar även om att de har rätt att avbryta när de själva känner för det 

samt att informanten inte behöver känna något tvång att svara på alla frågor utan kan 

tacka nej till frågor om så önskas.  

Det andra kravet är samtyckeskravet som innebär att undersökningsledaren måste 

inhämta undersökningsdeltagarens samtycke till att delta. De som deltar i en 

undersökning ska ha rätt att själva bestämma om, hur länge och på vilka villkor de 

skall delta. De ska kunna avbryta sin medverkan utan att det blir negativa 

konsekvenser för dem. Innan varje intervju påbörjades så gav vi informanten ett 

informationsblad (se bilaga 2) som de fick läsa igenom noggrant samt skriva under 

efter att ha godkänt det som stod på pappret, detta för att säkerhetsställa så att 

informanten fortfarande ville ställa upp. Vi ville att informanten skulle känna sig 

trygg och att denne ska veta att det är frivilligt att ställa upp på en intervju. 

 Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att alla uppgifter om 

deltagare i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och att 

personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt så att obehöriga inte kan ta del av 

dem. Vi kommer att förvara vårt material där inga obehöriga får tillgång till 

materialet. Det fjärde kravet är nyttjandekravet vilket innebär att uppgifter insamlade 
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om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål och inte för 

kommersiellt bruk eller andra icke- vetenskapliga syften. Intervjupersonerna kommer 

att få muntlig och skriftlig information om undersökningens syfte, att vi kommer att 

spela in intervjun samt att det råder anonymitet av det som sägs under intervjun. De 

individer som vi har intervjuat befinner sig i en utsatt situation och därmed tycker vi 

att det är viktigt att lägga stor vikt på att berätta om den anonymitet som råder. Vi har 

meddelat de eventuella informanterna om att de kan få ta del av vårt arbete när det är 

klart.  

Vi har även tänkt på de etiska aspekterna när det gäller att intervjua personer som är 

drogpåverkade. På Mikaelsgården är det inget krav på att vara drogfri för att vara där 

utan besökarna kan vara påverkade av alkohol eller andra droger. Eftersom vissa av 

informanterna kan ha varit påverkade av någon drog under intervjutillfället så kan det 

påverka vad denne svarat. Frågan som vi ställde oss var hur etiskt det är att intervjua 

individer som man inte vet är drogpåverkade eller inte. Eftersom det var en personal 

på Mikaelsgården som tog första kontakten med de potentiella deltagarna så såg vi det 

ändå som etiskt möjligt att genomföra intervjuerna. 

 

5.5 Presentation av informanterna 

Informanterna kommer nedan att beskrivas med fiktiva namn. 

Elin är i 60 - årsåldern och för tillfället utan bostad och sover på härbärget. Elin 

besöker Mikaelsgården varje dag. 

Bertil är 40 - årsåldern och är för tillfället bostadslös och sover på härbärget. Bertil 

besöker Mikaelsgården ett par gånger i månaden. 

Lisa är i 30 - årsåldern och bor för närvarande hos en anhörig. Lisa besöker 

Mikaelsgården cirka 3 gånger i veckan. 

Sven är i 50 - årsåldern och har varit bostadslös under lång tid. Sven besöker 

Mikaelsgården varje dag. 

Margareta är i 30 – årsåldern och har tidigare varit bostadslös under en lång tid men 

har en lägenhet idag. Margareta besökte Mikaelsgården varje dag som hemlös. Nu 

besöker hon Mikaelsgården några gånger per år. 
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6 Resultat  
I det här kapitlet ska vi presentera resultatet och analysen av det insamlade 

datamaterialet. Syftet med vår studie är att undersöka Mikaelsgårdens betydelse för 

den hemlösa utifrån den hemlöses perspektiv samt undersöka om de hemlösas vistelse 

på Mikaelsgården påverkar deras känsla av sammanhang. Vi kommer även att besvara 

frågeställningarna: Hur ser de hemlösa på sig själva utifrån deras sociala situation? 

Vilken innebörd har Mikaelsgården för den hemlöse? Kan Mikaelsgården tillgodose 

den hemlöses sociala behov? 

Det insamlade datamaterialet har vi analyserat tillsammans med det teoretiska 

perspektivet KASAM med dess tre delkomponenter, generella motståndsresurser, 

begreppet socialt kapital samt tidigare forskning.  

Ett flertal av citaten har korrigerats för att skydda informanternas identitet. Det 

förekommer en del talspråk i citaten, vilket kan leda till att någon skulle kunna 

identifiera informanterna i studien. Trost (2010) menar att forskaren av etiska skäl bör 

anonymisera citaten och göra om talspråk så att det inte framkommer vilka 

intervjupersonerna är.  

Under analysen av datamaterialet så kunde vi identifiera följande teman: livssituation, 

socialt nätverk, självbild, kontakt med myndigheter samt upplevelse av 

Mikaelsgården, vilka även utgör avsnittens rubriker.  

 

6.1 Livssituation 

Ur informanternas berättelser framkommer det att deras livssituation kan se ut på 

många olika sätt. En stor fråga för dem är var de ska få chans att sova ostört. En del 

har sin sovplats i ett garage, trapphus, på härbärget eller på gatan medan andra har 

någon närstående att bo hos eller i en lägenhet med socialt kontrakt. Ett gemensamt 

mönster för våra informanter är att de lever under instabila boendeformer. Enligt 

Thörn (2000) kan detta bland annat innebära att individen pendlar mellan att bo på 

olika institutioner och jourboenden, några tillfälliga nätter hos en vän och periodvis 

utan någonstans att bo. 

Vissa flyttar runt och får var dag leta efter nya platser att sova på. Sven är en av dem 

som inte har ett boende och känner frustration över detta, han beskriver det såhär: 

 

”du ska krypa in i ett kallt garagegolv och försöka somna så att du hinner 

sova någonting innan vaktjäveln är där och sparkar på dig första gången 

vilket brukar ske tre fyra gånger per natt så jag blir tvungen att hoppa upp 

och kliva ut ur samma byggnad och sen så ska vi vara vaken och alert och 

pigga och ha rätsida på soc” 
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Sven får som hemlös leva sitt liv på offentliga platser där han inte får vara ifred utan 

ständigt blir kontrollerad av vakter på olika platser. Enligt Thörn (2000) kan det vara 

en svår situation för hemlösa där de upplevs befinna sig både inom och utanför 

samhället samtidigt. Vidare menar Thörn (2000) att den traditionella gruppen av 

hemlösa är en grupp som inte kan gå hem och stänga dörren om sig utan tvingas äta 

och sova på platser där de hela tiden observeras. Thörn (2000) poängterar vidare att 

individer som tvingas leva på offentliga och inte har möjlighet att gå till en plats där 

denne känner sig hemma, kan skapa upplevelser av ett utanförskap hos individen och 

en känsla av att de är stämplade som sociala problem i samhället.  Dessa faktorer kan 

påverka hur individen ser på sig själv. (Thörn; 2000) 

Elin har likt Sven inte heller någonstans att bo för tillfället och sover på ett 

natthärbärge. Elin går varje dag till Mikaelsgården när natthärbärget stänger på 

morgonen. Hon säger:  

 

”Går upp på härbärget och fikar, sen cyklar jag hit upp, sen så när de stänger 

på Mikaelsgården så cyklar jag ofta upp till biblioteket och sätter mig och 

läser en bok, sen tillbaka till härbärget” 

 

Som Elin tar upp i citatet så kan individen besöka olika verksamheter som har öppet, 

antingen kan individen besöka Mikaelsgården, något annat daghärbärge, biblioteket 

eller någon annat ställe. Enligt Rosengren (2003) är daghärbärgena en träffpunkt för 

många hemlösa och medelpunkten i tillvaron för dem som bor i portar, i bilar, i 

husvagnar eller sover på ett natthärbärge. Vidare menar Rosengren (2003) att 

daghärbärgena fungerar som en sorts caféer eller matställen där den hemlöse hittar 

bekanta och tillgodoser sina materiella, fysiska och sociala behov. (Rosengren; 2003)  

En av informanterna beskriver att hans vardag består i att bära på en tung väska. Han 

känner en lättnad när Mikaelsgården öppnar på morgonen där han får möjlighet att 

ställa av sig väskan för en stunds avlastning så han kan uträtta de ärenden som behövs 

göras. Sven besöker Mikaelsgården varje dag och beskriver hur en vanlig dag kan se 

ut för honom. Sven beskriver det såhär: 

 

”Dricka en kopp kaffe, surra med folk och sen vid två rycket då när de stänger 

då är det bara att hoppas på att det inte regnar, sen hinner man åtminstone, 

är man här halv åtta på morgonen så hinner man ställa av sin ryggsäck och 

fara runt och ta tag i ärenden utan att konka ett helt hus på ryggen, för de är 

ett antal kilo jag bär” 

 

Rosengren (2000) beskriver att individer som förlorat sitt hem på ett eller annat vis 

och därmed kommit utanför välfärdssamhället har oftast sina få ägodelar i kassar, 

väskor, hos vänner, institutioner och så vidare på grund av att de inte har något eget 
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hem att ställa ägodelarna i. Mikaelsgården blir en plats av betydelse för Sven i den 

bemärkelsen att han får möjlighet att genomföra olika ärenden som behöver göras då 

han möjligtvis inte orkar det med ett ”hus” på ryggen. För Sven och andra som inte 

har någonstans att bo kan det vara av stor vikt att kunna ställa av sina tillhörigheter 

någonstans så att ingen stjäl dem. 

”Alla våra ägodelar ska vi kunna bära med oss och bära runt, du kan inte 

ställa det någonstans för då är det borta” (Sven) 

 För Sven är hans ägodelar betydelsefulla för honom och de blir då meningsfullt i och 

med att han i tryggt förvar kan ställa sina ägodelar på Mikaelsgården när det öppnar. 

Det blir en trygghet för honom där han slipper oroa sig för att de ska bli stulna. 

Antonovsky (2005) beskriver att om en individ upplever krav och problem i livet så 

behöver denne hitta en mening med dessa händelser för att kunna lägga kraft och 

energi på andra situationer.  

 

6.2 Självbild 

Ur informanternas berättelser framkommer det att den enskildes livssituation samt hur 

den enskilde upplever sina möjligheter att hantera olika situationer i livet kan påverka 

hur individen ser på sig själv. Boydell et al (2000) resonerar kring att den hemlösas 

identitet är något som konstrueras i mötet med andra människor. Boydell et al (2000) 

beskriver att frånvaron av en fast adress samt minskad tillgång på sociala rättigheter 

kan vara komponenter som påverkar de hemlösas förlust av identitet.  Brist på sociala 

nätverk som kan ge stöd är även en komponent som kan påverka den hemlösas 

identitet (Boydell et al; 2000). Elin berättar att hon nyss blivit hemlös och säger: 

 

”så jag är rätt färsk i det här gamet om ja ska vara ärlig (…)Livet är 

värdelöst, äh men de är väl, man har ingenstans att bo, man vet inte hur man 

ska fördriva tiden och sådär. (…) Nej man säger dörrarna är ju stängda på 

grund av de betalningsanmärkningar man har. Man har inte mycket chans att 

göra något själv. Man blir utlämnad åt andra människor” 

 

Elin har som följd av hemlösheten fått mycket tid som hon inte vet hur hon ska 

fördriva samt finner sin nuvarande situation som värdelös vilket ovan nämnt citat 

visar på. Att bli utlämnad kan skapa en känsla av maktlöshet då hon beskriver att hon 

inte kan göra mycket själv åt sin situation. Enligt Antonovsky (2005) så kan detta vara 

komponenter som kan bidra till hur en individ ser sig själv och sin förmåga att hantera 

olika situationer. Antonovsky (2005) menar att individer som känner sig maktlösa 

inför svåra situationer i livet kan utveckla en svag känsla av hanterbarhet. För att 

stärka känslan av hanterbarhet behöver individen sociala resurser som denne kan 

använda sig av i svåra situationer. (Antonovsky; 2005) Det är viktigt att individen 

upplever att denne har resurser för att hantera motgångar samt försöker hitta en 
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mening med de olyckliga händelser den ställs inför.(Antonovsky; 2005) Elin besöker 

Mikaelsgården varje dag och kan på så vis få hjälp att hantera de svårigheter hon 

ställs inför genom att prata med personal och andra besökare som finns att tillgå där. 

Hon beskriver det såhär: 

”De frågar om man behöver hjälp med något, kontakt med sociala 

myndigheter eller sådant och sen har de xx som är någon form av person man 

kan prata med på Mikaelsgården om man behöver hjälp.” 

Elin nämner ovan att det finns personal på Mikaelsgården att tillgå om hon skulle 

behöva hjälp med något. Detta kan liknas med de generella motståndsresurser som 

Antonovsky (2005) beskriver. Det finns personer i ens sociala nätverk som kommer 

tillgodo när en individ behöver dem. I detta fall så har Elin personer på Mikaelsgården 

som kan hjälpa henne vid svåra situationer och på så sätt hjälpa henne att hantera 

dessa. Människor som upplever att de kan hantera livet blir mer motståndskraftiga 

emot ohälsa. (Antonovsky; 2005). 

Lafuente och Laine (1995) beskriver att hemlösa i deras studie upplevde att de kände 

sig avvisade av både anhöriga och andra i samhället sedan de blivit hemlösa. På grund 

av deras yttre (smutsiga kläder och naglar samt trasiga skor) så kunde de bli avvisade 

från offentliga platser (tågstation, köpcentrum, bibliotek) av personal samt poliser. 

Flera av informanterna i vår studie har känslan av att känna sig utanför i samhället 

genom att de inte känner sig välkomna överallt. Sven beskriver ett exempel nedan: 

”Ja nämen du får ju hålla till i något jävla trapphus eller nånstans där man 

får va ifred åtminstone utan att vakter och allt annat helvete sparkar på en tre 

fyra gånger per dygn och ska, här kan du inte va! Men vart ska jag ta vägen? 

Spelar ingen roll, ut med er! Jaha, så vi får inte sova heller bara i lugn och 

ro?” 

I samhället upplever informanterna att de är i vägen och får aldrig vara ostörda på 

offentliga platser där vakter och polis knuffar undan dem. Sven får hålla till lite var 

stans i samhället och har känslan av att han inte får vara ifred. Rosengren (2003) 

menar att hemlösa kan uppleva att de är samhällets utstötta genom de sätten de blir 

behandlade på: att de inte är önskade någonstans, att de som uteliggare väcks med 

sparkar och hårda rop när de sover i portar och att de oavsett väder och tid på dygnet 

kan bli avvisade från offentliga platser. Rosengren (2003) menar att individer och 

grupper som avviker från normerna i samhället blir förknippade med stereotypa bilder 

och att de därigenom diskrimineras och stigmatiseras av samhällsmedborgarna. Vilket 

Sven beskriver nedan: 

”Vi kommer ju ingenstans, vi är ju redan stämplade liksom”  

Sven upplever att han har problem att ta sig fram i livet på grund av den stämpel han 

fått. Starrin (2011) menar att skammen i att bli avvisad från vänner, offentligt 
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avvisade, uppleva personliga misslyckanden och liknande kan ge upphov till olika 

former av psykisk ohälsa för individen.  

Det framkommer ur informanternas berättelser att beroende på hur länge de har varit 

hemlösa samt deras ålder har inverkan på hur de ser på sin framtid idag. De äldre 

informanterna ser generellt inte vardagen som meningsfull för tillfället medan de 

yngre tenderar att se mer positivt på sig själva och sin livssituation idag. Margareta 

och Lisa är två av de yngre informanterna som har en positiv syn på livet och vill eller 

har förändrat sin livssituation. Margareta har gått från att vara hemlös till att få ett 

ordnat liv. Hon säger som följer: 

 

”Ja har en dotter samt en lägenhet idag, hade inte det förut(…)ja när jag vart 

gravid så var jag ju tvungen att påverka lite för där jag bodde förut fick man 

inte ha barn(…)då stod jag där på bar backe, höggravid och då fick jag hjälp 

av soc med en lägenhet” 

 

Rollen som förälder kan påverka hur en individ ser på livet. Margareta har haft en 

strulig bakgrund och såg sin roll som förälder som en meningsfull händelse som 

bidrog till att hon kunde hitta motivation till att förändra sin livssituation. Om en 

individ känner att livet har en känslomässig innebörd investerar oftast denne energi i 

de händelser denne finner värda engagemang. (Antonovsky; 2005) Margareta får i 

och med graviditeten en ökad känsla av meningsfullhet och kan på så sätt hitta inre 

mål som motiverar till att ta sig ur situationen som uppstår.  När hon blev gravid var 

hon tvungen att ta hjälp av sociala myndigheter för att hitta en bostad då hennes 

dåvarande boende inte tillät att hon hade barn där. Med hjälp av de sociala resurser 

hon hade i form av en god kontakt med socialtjänsten kunde hon få hjälp att ordna 

upp sin livssituation när hon blev gravid. Starrin & Ronning (2011) hävdar att om vi 

har resurser i vårt sociala nätverk som vi kan ta hjälp av i svåra situationer så blir 

individens sociala kapital starkare då det underlättar för individen att ta sig ur en 

problematisk situation.  

 

6.3 Socialt nätverk 

Det sociala nätverket ser olika ut för individerna i vår studie och kan fungera som en 

motståndsresurs i krävande situationer. Antonovsky (2005) beskriver att 

moståndsresurser innefattar tryggheten i att ha ett socialt nätverk eller stöd i sin 

omgivning då dessa har inverkan på individens förmåga att hanterar de krav och 

motstånd som denne möter i det dagliga livet. Ett socialt nätverk kan vara ens familj, 

vänner, eventuell partner, socialsekreterare eller andra stödpersoner. Informanterna i 

vår studie finner sitt sociala nätverk till exempel bland anhöriga, på Mikaelsgården, 

socialtjänsten eller bland bekanta. Ur informanternas berättelser ser vi härmed ett 

liknande mönster av de tre sfärer som Rosengren (2000) tar upp i sin studie om 
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hemlösa kvinnor. Som redan nämnts består dessa av de ”egna”, de professionella 

hjälparna och de anhöriga. De ”egna” ingår i vardagslivet genom att de är bekanta, 

räknas som vänner, har samma problematik eller ingår i samma marknadssfär för 

droger och alkohol. Inom detta nätverk ifrågasätts inte individernas levnadssätt. 

(Rosengren; 2000)  

Vissa av informanterna har sitt sociala nätverk med andra personer som även de 

besöker Mikaelsgården. Enligt Rosengren (2000) så är de ideella organisationerna 

välkända av alla som behöver dem och de nytillkomna inom hemlöshetssfären lär sig 

snabbt av varandra. Rosengren (2000) beskriver vidare att kunskapen sprids genom 

informella nätverk som sker i möten på de olika frivilligorganisationerna. Den 

hemlöse individen ingår därmed i ett slags socialt sammanhang med etablerade koder 

och normer, där ens kunskaper har relevans. (Rosengren; 2000) Putnam (2001) 

beskriver att socialt kapital bildas när individer interagerar med varandra. I dessa 

sociala nätverk skapas tillit och förtroende gentemot varandra vilket kan stärka ens 

sociala kapital. (Putnam; 2001) Det sociala kapitalet kan enligt Putnam (2001) vara av 

positiv eller negativ art beroende på vilka sociala kontakter individen skapar. Starrin 

(2011) hävdar att sociala relationer både kan vara främjande och destruktiva för 

individen. Den destruktiva sidan kan vara nära relationer med person som kan ha en 

skadlig inverkan på den enskilde. (Starrin; 2011) En av informanterna beskrev att hon 

kan få informella tips av andra besökare hur denne kan få hjälp i sin livssituation 

under tiden på Mikaelsgården. Margareta säger: 

 

”man umgås, snackar lite skit, lite ytligt sådär, lyssnar på hur mycket knarket 

kostar och hur dyrt brännvinet är(…)jag får ju tips av andra besökare hur jag 

kan få hjälp, sup dig skitfull och sen går du upp till missbruksenheten och säg 

hjälp mig”  

 

Citatet beskriver det informella nätverk som kan förekomma på Mikaelsgården där 

tips och råd utbytes. Elin beskriver relationerna i neutrala och nästintill positiva 

ordalag. Starrin (2011) påpekar att dessa sociala relationer kan ses som negativa vilket 

stämmer överens med majoritetssamhället syn på vilka relationer som är positiva eller 

negativa. Vi behöver dock ett inifrånperspektiv för att inte på förhand kategorisera 

relationer och strategier som positiva/negativa, främjande/destruktiva, det är mer 

komplext än så.  För individen kan dessa sociala nätverk vara betydelsefulla där 

denne kan känna en sorts tillhörighet till ett socialt sammanhang som av 

majoritetssamhället ses som destruktivt. Vi ser ett mönster utifrån informanternas 

berättelser att även om en relation kan vara destruktiv för den enskilde så kan denna 

relation ändå vara betydelsefull för individen. I dessa sociala relationer kan individer 

dela med sig av olika händelser och även få tips hur de kan hantera olika situationer i 

livet. I citatet framgår att Elin får tips för hur hon ska hantera sin situation som 

hemlös vilket innebär att hon behöver vara berusad för att få hjälp ur sin hemlöshet. 

Detta blir en form av hanterbarhet då hon med hjälp av andra får verktyg hur hon ska 
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ta sig ur sin situation. Antonovsky (2005) hävdar att resurser i ens sociala nätverk som 

hjälper en i hantering av situationer som upplevs problematiska kan ge en känsla av 

hanterbarhet. En annan form av social relation beskrivs nedan av Margareta: 

 

”Här kan man gå och prata av sig och träffa andra som är i samma situation 

(…) ja det var jag och en tjej, vi umgicks väldigt mycket hon var också hemlös 

men hon har en lägenhet idag och ett ordnat liv också faktiskt. Men man måste 

stötta varandra alla sitter ju i samma båt”  

  

För Margareta blev Mikaelsgården en plats där hon fick möjlighet att skapa sociala 

relationer med andra besökare samt att de stöttade och hjälpte varandra i svåra 

situationer. Att kunna hantera svåra situationer som en individ möter kan stärka 

individens självförtroende att hantera andra svåra situationer denne möter. 

(Antonovsky; 2005) Genom att en individ har ett förtroende till en annan människa 

växer tillitsfulla relationer fram som individen kan ta hjälp av i olika situationer 

(Starrin & Rønning; 2011). Dessa sociala relationer kan gynna ens hälsa och 

välbefinnande. (Putnam; 2001) Att ha känslan av att kunna få hjälp och stöd av andra 

samt känna sig trygg i att ha människor runt om kring sig kan även öka känslan av 

hanterbarhet.(Antonovsky; 2005) Margareta nämner i citatet ovan att ”alla sitter i 

samma båt” vilken kan tolkas att de har liknande livssituation. Genom att de är i 

liknande situationer kan de känna gemenskap och på så sätt hjälpa varandra att 

hantera svårigheter som de möter. Att ha en känsla av att kunna hantera situationer 

med hjälp av andra kan även det göra att ens sociala kapital byggs upp. (Starrin & 

Rønning; 2011)  

Ett annat nätverk som Rosengren (2000) identifierat kring hemlösa utgörs av de 

professionella som i vissa fall ersätter de anhöriga och kan bestå av de ideella 

organisationernas personal, socialtjänsten, vård och omsorgssektorn och så vidare. 

Vissa av informanterna har haft ett litet socialt nätverk men byggt upp det under tiden. 

När Margareta var hemlös upplevde hon sitt sociala nätverk som litet och detta 

förändrades när hon fick hjälp ur sin dåvarande situation. Hon säger: 

 

”Ja nu har jag jättebra socialt nätverk, jag går fortfarande och pratar med en 

socialsekreterare för att inte jag ska falla tillbaka. Det kommer vissa dagar då 

man är less på allt och alla och vill gå ut och eller ta ett återfall eller vad man 

ska säga.” 

 

Starrin (2011) nämner att ett socialt nätverk inte är något statiskt utan något som kan 

förändras över tid beroende på vad som händer i ens liv vilket framkommer ur 

informanternas berättelser. Margareta ser sin socialsekreterare och bekanta på 

Mikaelsgården som en del av hennes sociala nätverk och någon som hon kan prata 



27 
 

med och få stöd i problematiska situationer. I detta fall blir socialsekreteraren en del 

av Margaretas sociala kapital och en resurs som hon kan vända sig till för att inte falla 

tillbaka i sitt drogmissbruk. Denna relation ökar även Margaretas hanterbarhet i och 

med att socialsekreteraren finns till hands när hon möter svåra situationer.  

En del av informanterna har mer eller mindre kontakt med sin familj, detta kan höra 

samman med hemlösheten. Rosengren (2003) menar att bekantskapskretsen efter 

hand ofta kan avgränsas till människor i samma situation. Relationer till familj och 

anhöriga kan försvagas eller upphöra helt, vilket kan höra samman med att den 

hemlöses identitet präglas av ett utanförskap. (Rosengren; 2003) Elin är en av flera 

informanter som har dragit sig undan i kontakten med sina barn efter att hon blivit 

hemlös. Hon beskriver det i två citat nedan: 

 

”men jag har ju dragit mig undan nu på grund av den här skiten va, litegrann 

sådär, de har jag ju gjort, men ja har ju alltid haft jävla bra kontakt med mina 

barn innan” 

 

”ligga där och stöka i vardagsrummet i vägen för mina barn, de har ju sina 

liv också.” 

Det framkommer ur citaten att Elin upplever sig vara i vägen för sina barn om hon 

skulle bo hos dem. Elin drar sig då istället undan för att slippa ”påfresta” dem vilket 

hon upplever sig göra. Hon har i och med detta fått sämre kontakt med dem på sista 

tiden då hennes livssituation förändrats. Elin får istället söka stöd  på andra ställen.  

Ur informanternas berättelser framkommer det att socialt nätverk kan skapas på 

många olika sätt och även förändras med tiden. Mikaelsgården är en del av 

informanternas nätverk. Där skapas sociala relationer där informanterna bland annat 

utbyter erfarenheter samt stöttar varandra och betydelsen av dessa relationer framgår 

av denna studie. Relationer bildar ett socialt kapital som är viktigt i och med att 

individen har tillgångar som kan tillämpas vid svåra situationer. (Starrin & Ronning 

2011) Genom sina sociala nätverk kan de hemlösa få hjälp med att förstå och göra 

situationer begripliga och hanterbara. Det gör det möjligt för individen att förutsäga 

och sortera oförutsedda situationer.(Antonovsky; 2005)  

 

6.4 Kontakt med myndighet  

Alla informanter har varit i kontakt med någon form av social myndighet i sitt liv och 

har blandade åsikter kring deras upplevelser med dem. När individen hamnat utanför 

bostadsmarknaden genom avhysning så är individen i princip hänvisad till de sociala 

myndigheternas omsorg (Thörn; 2000) Informanternas berättelser motsvarar det 

Thörn (2000) beskriver om upplevelser i kontakt med myndigheter. Enligt Thörn 

(2000) kan dessa upplevelser bestå av en konflikt mellan rättigheter och skyldigheter. 

Har en individ förlorat sin bostad, har stora skulder och saknar arbete är de sociala 
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rättigheterna oftast knutna till att denne först måste uppfylla ett antal skyldigheter 

gentemot stat och myndigheter.(Thörn; 2000) Thörn (2000) poängterar vidare att 

skyldigheterna således kommer före uppfyllandet av deras rättigheter. Vissa av våra 

informanter upplever ett motstånd från sociala myndigheter och att de sociala 

myndigheterna ställer orimliga krav på dem.  

Elin har varit i kontakt med en social myndighet men inte fått den hjälp hon anser att 

hon behöver och har därför valt att inte ha kontakt med dem längre. Hon säger som 

följer: 

 

”Jag gick till bostadsanpassningen, bostadssamordningen och fråga om jag 

kunde få hjälp men fick avslag, så jag har liksom ingen kontakt med de sociala 

myndigheterna” 

Vissa av informanterna har försökt att få bostad väldigt länge och har själva kommit 

med egna förslag men känner ett motstånd från socialtjänstens sida. De känner att 

socialtjänsten redan har bestämt sig för att de inte har en chans att klara en egen 

bostad. Sven beskriver nedan att denne har kommit med egna förslag för att få en 

bostad men upplever att socialtjänsten har krav som denne inte kan genomföra:  

 

”Sen har jag kommit in med ett andrahandskontrakt, då hade ja skrivit ett 

utkast på det här, det står här nere nyckel och signerat, påskrivet kontrakt 

erhålles när hyran är betald, så slänger ja in det och säger ni får skicka in den 

här slanten på mitt konto så jag kan betala hyran och få kontraktet, nej du ska 

ha nyckel och kontrakt före.  Ja men va bra sa jag. Du har en bil du ska sälja 

kom hit med den och så ger du mig nycklarna och påskrivet registreringsbevis 

så tar jag det så ska jag åka till bankomaten och hämta ut pengar, nej men de 

går ju inte, jo sa jag det måste det ju göra, det är ju precis det du står och 

säger åt mig att hyresvärden ska göra” 

 

Detta citat utgör en parallell till Rosengren (2003) som menar att de hemlösas egna 

förslag om tillfälliga bostadsanordningar, baracker eller tomma byggnader negligeras 

och när de bor på härbärgen för hemlösa så måste de underordna sig regler och 

kontroller som kan vara kränkande för vuxna människor. Ur informanternas 

berättelser framkommer inte bara ett motstånd utan en hel del krav som de måste 

uppfylla innan de får tillgång till bidrag samt bostad. Enligt Swärd (2008) och Thörn 

(2004) är vägen från att vara helt utan bostad till att få ett eget kontrakt på 

bostadsmarknaden lång, besvärlig och kravfylld. Vägen beskrivs ofta av 

myndigheterna som en trappa, från härbärgen, träningslägenhet, övergångsbostad och 

slutligen till ett kontrakt. Missköter individen sig så riskerar denne att åka ned ett 

trappsteg. Många hemlösa kommer inte till det översta trappsteget utan tillbringar 

lång tid till att klättra upp och ramla ned igen. Att leva under dessa omständigheter 
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under en längre tid kan påverka en individs syn på sig själv och förmåga till att klara 

av en bostad. (Swärd; 2008, Thörn; 2004) Vissa upplever att de sociala 

myndigheterna begränsar deras livssituation. Sven har försörjningsstöd och upplever 

att han inte får röra sig fritt i landet på grund av socialtjänstens krav han beskriver 

detta nedan:  

 

”Sen får du inte åka härifrån, för ska du ha försörjningsstöd då får du inte 

befinna dig på någon annan ort, så jag kan inte åka ner och hälsa på familj, 

eller ja familj och vänner i andra delar av Sverige för då sänker de 

försörjningsstödet här. Åker jag och hälsar på någon så man får tak över 

huvudet och drägliga förhållanden den stunden sjunker försörjningsstödet ner 

i botten, så man ska springa runt här på gator, leva runt, ja så man är ju 

tvungen att vara här i kring i stan, du får inte förflytta dig utanför kommunen” 

Det framgår ut citatet att Sven lever i en problematisk situation där han behöver stöd i 

form av pengar för att kunna överleva samt att han är i behov av att träffa sin familj 

och vänner. Detta blir problematiskt då hans försörjningsstöd sjunker i och med att 

han träffar sin familj i en annan del av Sverige och för en stund får leva under 

drägliga förhållanden. Det blir ett svårt dilemma som Sven ställs inför då han får välja 

mellan att träffa sin familj eller behålla försörjningsstödet. Ännu en begränsning som 

Sven och andra informanter upplever är problematiken med bidrag i och med att de 

inte har en fast adress, men ändå, paradoxalt nog, inte kan röra sig fritt.  

”ska vi ha försörjningsstöd måste vi vara arbetssökande och 

arbetsförmedlingen skriver inte in oss för vi har ingen fast adress (…) vilket 

blir ett moment 22 då vi befinner oss i ett skick utan dusch och klädbyten.”  

Knutagård (2009) påpekar att avsaknaden av ett hem försvårar möjligheten att behålla 

ett arbete samtidigt som om personen inte har ett arbete försvåras möjligheten att få 

ett hem. Sven tydliggör det motsägelsefulla i denna situation genom att kalla det ett 

”moment 22”. Swärd (2000) beskriver att söka arbete och bostad när man är hemlös 

kan bli ett hopplöst projekt som kan leda till en ”moment – 22 situation”. 

Bostadsföretagen kräver ofta referenser från tidigare boenden och det är inte säkert att 

en arbetsgivare anställer en individ som inte har en bostad. Det är först när en individ 

har en bostad som denne har större chans att få ett arbete. (Swärd; 2000) en annan 

orsak som Sven tar upp i citatet är att det kan vara svårt att söka jobb om han befinner 

sig i det skick som beskrivs. Sven besöker Mikaelsgården varje dag som tidigare 

nämnt och kan där få möjlighet till dusch samt klädbyte om så önskas. Detta kan för 

Sven bli viktigt i och med att Mikaelsgården hjälper honom att hantera sin situation.  

Sammanfattningsvis har informanterna i kontakt med sociala myndigheter upplevt 

motstånd och känt sig begränsade. Socialtjänsten har även ställt krav som enligt 

informanterna är orimliga att uppnå. Dessa upplevelser kan få individen att känna en 

maktlöshet inför sociala myndigheter samt en utestängning från samhället. Starrin & 
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Rønning menar att maktlöshet och utestängning från samhället kan utgöra en brist på 

socialt kapital i och med att de förblir utanför majoritetssamhället. Det kan bli svårt 

för hemlösa att etablera tillitsfulla relationer till andra i samhället då de upplever sig 

som samhällets utstötta. (Starrin & Rønning; 2011) 

 

6.5 Upplevelse av Mikaelsgården 

Struktur och regelbundenhet är två komponenter som en människa mår bra av att ha i 

sina liv. Människor vill kunna förutsäga händelser och om något överraskar så vill 

denne kunna förklara det. (Antonovsky; 2005) Vissa av informanterna lever ett liv 

som kan bestå av otrygghet och oordning ute i samhället. Sven beskriver i citatet 

nedan hur han upplever det samt hur han löser det: 

 

”Ja men de blir ju en samlingspunkt, vi kommer in här när det regnar, lugn 

och ro och inte en massa vakter och allt annat som springer och sparkar och 

ja knuffar undan en, för även om man sitter i lugn och ro i ett hörn liksom och 

pysslar med sitt så ska man inte vara kvar någonstans utan vi ska liksom bara 

petas undan” 

För Sven blir Mikaelsgården som en fristad där han kan återhämta sig utan att 

samhället petar undan honom. Där får han möjlighet till att vara den han är utan att 

dömas samt visats på en plats där det finns struktur och ordning. Elin beskriver att 

hennes liv blir mer meningsfullt när hon går till Mikaelsgården då hon får ett ställe att 

gå till istället för att driva runt. Detta kan generera bättre hälsa då mening skapas 

genom att vardagen fylls med en sysselsättning. (Antonovsky; 2005) Hon beskriver 

det såhär: 

 

”Jo Mikaelsgården är bra att ha, slipper man gå runt på stan och driva, man 

slipper ju sitta och glo nånstans, här kan man titta på tv, läsa en tidning, 

dricka kaffe”  

 

Genom att informanterna kan gå till Mikaelsgården blir verksamheten som en plats 

som skapar ordning i deras liv och vardag. Vissa av informanterna beskriver att de har 

en rutin att besöka Mikaelsgården varje dag. Antonovsky (2005) poängterar att rutiner 

som en individ har skapar ofta en form av struktur i en individs vardag vilket kan göra 

vardagen mer förutsägbar och begriplig. En känsla av begriplighet kan ofta öka 

uppfattningen av inre - och yttre stimuli som ordnad och strukturerad (Antonovsky; 

2005). För flera av informanter blir Mikaelsgården en plats där de kan koppla av och 

få en känsla av lugn och ro istället för den otrygghet som de upplever i offentligheten.  

I det dagliga livet så kan en individ möta olika problematiska händelser och behöva 

hjälp av någon. Flera av informanterna har känslan av att de kan vända sig till 
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Mikaelsgårdens personal för att få hjälp och stöd att hantera olika problem som de 

stöter på i olika situationer i livet. Lisa känner att hon kan anförtro sig till 

Mikaelsgårdens personal: 

 

”Nä men om de är något som tynger mig så finns det, kommer inte ihåg vad 

hon heter men det är en liten äldre gumma här och jag har lärt mig att när 

äldre pratar så lyssnar man för man lär sig alltid någonting. Då anförtror jag, 

om de är någonting så kan jag (…) så har jag lätt att anförtro mig till henne, 

så att säga” 

 

Enligt Antonovsky (2005) kan individen med hjälp av betydelsefulla personer skapa 

en känsla av att kunna hantera saker i framtiden och med hjälp av andra kunna lösa 

problem. Har en individ trygga personer att vända sig till så skapar det trygghet i 

svåra situationer vilket kan skapa en ökad känsla hos individen själv att hantera olika 

situationer på egen hand (Antonovsky; 2005). I och med kontakten med personalen på 

Mikaelsgården så blir det en plats där individen kan få hjälp att ordna upp sitt liv samt 

få råd och stöd i kontakt med sociala myndigheter. Sven beskriver det såhär:  

 

”Ja men de är positivt från alla håll och kanter, i den mån deras riktlinjer går 

och fungerar, de är ju varken bank eller ja krog så men(…)De försöker ju med 

alla medel dem har att hjälpa upp situationen”  

Sven upplever att Mikaelsgården kan hjälpa till i de flesta situationer dock inte alla. 

Vissa saker kan inte Mikaelsgården hjälpa till med men de kan i det stora hela alltid 

stötta och försöka reda ut svåra situationer. I det här fallet blir Mikaelsgårdens 

personal som en social resurs i hjälp och stöttning i att hantera olika situationer.  

Sociala resurser innefattar personer som en individ upplever att denne kan lita 

på.(Antonovsky; 2005) För de som besöker Mikaelsgården kan en ökad känsla av 

hanterbarhet uppnås genom att personalen finns där för dem och kan fungera som en 

länk mellan exempelvis socialtjänsten och den hemlöse i svåra situationer denne 

möter.  

Rosengren (2000) beskriver att flera av de ideella organisationernas verksamheter 

innebär att en individ får komma in drogpåverkad eller berusad, individen får dock 

inte ta in droger eller alkohol. Rosengren (2000) poängterar att utan dessa 

verksamheter skulle den hemlöses situation vara ännu värre. En av informanterna 

beskriver att Mikaelsgården blir som en fristad där denne blir välkommen oavsett 

tillstånd och får hjälp i den situation den befinner sig i: 

 

”Det finns ju regler och så men på Mikaelsgården är det är fritt på något sätt. 

Killen som sitter där ute, han e ju full liksom men inte sparkar de ut honom på 
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gatan, det hade säkert en kommunal social grej gjort, de hade anmält honom, 

men istället uppmanar de honom här att drick vatten, äta mat och sånt”(Lisa) 

 

Genom att individer i en utsatt situation är välkomna till Mikaelsgården och möts där 

denne befinner sig i livet så kan individen uppleva trygghet i att ha en plats där denne 

alltid är välkommen och inte blir avvisad ifrån. Ur informanternas berättelser 

framkommer det att vikten av att känna trygghet och tillhörighet är viktigt samt att få 

utrymme för sina sociala behov. Rosengren (2000) menar att inom den så kallade 

hemlöshetssfären så ingår individen i ett socialt sammanhang där individen kan utbyta 

erfarenheter och få tips och råd för hur denne ska överleva vardagen. Mikaelsgården 

är en form av mötesplats inom hemlöshetssfären där individen kan träffa bekanta som 

är i samma situation eller med liknande problematik. I och med att Mikaelsgården är 

en plats där individer blivit hänvisade till då de inte har någonstans att gå så kan 

denna sociala gemenskap vara en icke självvald eller rent av påtvingad gemenskap. 

Det blir ändå en plats där människor kan mötas med liknande erfarenheter och därmed 

få en känsla av social tillhörighet. Lisa bor hos en anhörig och besöker Mikaelsgården 

regelbundet.  

 

”Det är ju liksom som en samlingsplats för alla som har mer eller mindre 

samma problematik.  För många, jag har ju bostad, ja hyr ju av xx, men för 

dem som inte har någon bostad så kan ja tänka mig att liksom få komma hit 

och duscha, få kläder och få mat, tänk om du inte fick det, de är bara att tänka 

sig själv” 

Denna aspekt är intressant att diskutera då Lisa inte är bostadslös men ändå besöker 

Mikaelsgården regelbundet vilket kan innebära en identifikation med de som besöker 

Mikaelsgården. Swärd (2008) & Nordfeldt (1999) beskriver att personer kan uppleva 

att de saknar ett eget hem som de själva valt och utformat: de saknar inte boplats, en 

säng, en dörr och en adress men känner sig likafullt hemlösa då boendeformen kan 

vara osäker. Även om en individ inte är formellt bostadslös kan denne besöka 

Mikaelsgården och få en känsla av social tillhörighet. Då Lisa beskriver att hon har 

mer eller mindre samma problematik som de andra som besöker Mikaelsgården så 

kan det vara lättare att känna en social tillhörighet. Då hon delvis delar samma 

referensram som de andra besökarna kan det vara en faktor till att hon besöker 

Mikaelsgården trots att hon har någonstans att bo för tillfället.   

Det framkommer att informanterna besöker Mikaelsgården i sökandet efter någon 

form av social innebörd, trygghet, frihet, tak över huvudet eller att få sina materiella 

och basala behov tillgodosedda.  

Det finns en negativ aspekt med Mikaelsgården utifrån informanternas perspektiv då 

de är stängt på helgerna. Sven och Elin uttrycker att helgerna är väldigt problematiska 

då de inte har någonstans att ta vägen. 
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”Just de här när man tycker att de behövs att det är öppet på helgerna va, de 

finns de som bara skakar när de hör ordet helg,”(Elin) 

 

”Ja, de är väl det måndag till fredag då, helgerna är ju åt helvete för oss, då 

är vi ju riktigt utestängda överallt”(Sven) 

 

För många i samhället är helgen något positiv för individen att längta till. För flertalet 

informanter så innebär helgen anledning till stress och oro då deras rutiner och 

vardagsstruktur bryts. Det uppstår en känsla av utestängning från allt och deras 

trygghet försvinner i och med att Mikaelsgården har stängt.  

Vår studie visar att Mikaelsgården i varierande utsträckning har en betydelse för den 

hemlösa individen i aspekter som lugn och ro, tak över huvudet, tillgång till mat, en 

gemenskap, socialt stöd, sociala nätverk, hantering av problematiska situationer samt 

en form av sysselsättning. Genom vistelsen på Mikaelsgården så får informanterna på 

olika sätt en ökad känsla av sammanhang.  
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7 Avslutande diskussion  
I detta kapitel kommer vi att sammanfatta det väsentliga från resultatavsnittet utifrån 

vårt syfte och frågeställningar, föra en övergripande diskussion kring hur våra 

teoretiska begrepp samt tidigare forskning förhåller sig till datamaterialet. Sedan 

kommer en diskussion av den använda metoden i förhållande till resultatet. Slutligen 

kommer vi att diskutera vilka slutsatser som därmed kan dras av studien samt vilka 

praktiska aspekter det kan ha för tillämpning i socialt arbete samt  vidare forskning.  

 

7.1 Sammanfattning av resultatet  

Informanterna upplever sig själva vara i en form av utanförskap i samhället genom att 

de känner sig utlämnade och utestängda. Det framkommer i informanternas 

berättelser att de flesta känner ett motstånd och en misstro gentemot sociala 

myndigheter överlag. De upplever deras krav som omöjliga att uppnå samt att de 

redan är stämplade som sociala problem. De hemlösas syn på sig själv är i de flesta 

fall negativ då de känner ett utanförskap i samhället samt en känsla av att inte höra 

hemma någonstans.  

Vissa av informanterna lever under otrygga levnadsförhållanden där de får tillbringa 

sina liv på offentliga platser. Mikaelsgården blir för dessa individer en plats där den 

enskilde får vistas i lugn och ro utan att bli avvisad. Betydelsen av att ha en plats att 

gå till är en viktig aspekt för de hemlösa individerna. Helgerna är dock något som 

informanterna oroar sig för, då Mikaelsgården och andra liknande verksamheter är 

stängda. Helgerna kan tänkas medföra en negativ effekt på hälsa och 

vardagsstrukturen då individen inte har någonstans att gå under dagen.  

Mikaelsgården är en plats där sociala relationer skapas och upprätthålls. Dessa sociala 

relationer kan vara betydelsefulla för individen genom att denne ingår i ett socialt 

sammanhang, som de kan känna en tillhörighet till. Det sociala sammanhang som 

skapas på Mikaelsgården blir en form av normsystem där utbyte av tips, tidigare 

erfarenheter samt att individerna delar samma referensramar där deras levnadssätt inte 

ifrågasätts.  

Ur informanternas berättelser framkommer det att Mikaelsgården på olika vis stärker 

deras känsla av sammanhang. Det framkommer att informanterna genom stöd och 

hjälp från personalen samt andra besökare kan göra sin situation mer hanterbar, 

begriplig samt meningsfull.  

 

7.2 Övergripande diskussion 

Studien visar att Mikaelsgården är till hjälp att stärka en individs känsla av 

sammanhang eftersom det blir en plats där individen kan vistas samt få socialt stöd 

och hjälp av personal som finns tillgänglig. Utifrån informanternas berättelser 
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framkommer att Mikaelsgården kan hjälpa individen att ordna upp vardagslivet (göra 

det mer begripligt), hantera situationer som den enskilde finner problematiska (ökad 

känsla av hanterbarhet) samt bli en form av sysselsättning för att göra livet mer 

meningsfullt (meningsfullhet). Dessa tre komponenter: hanterbarhet, begriplighet 

samt meningsfullhet är viktiga i en individs liv för att främja hälsa. (Antonovsky; 

2005)  

Det stöd som finns på Mikaelsgården upphör dock varje helg då de har stängt. Vad 

händer med de hemlösa individernas hantering av problematiska situationer samt 

stödet i att göra händelser begripliga när Mikaelsgården är stängt på helgerna? När en 

persons sociala stöd inte finns tillgängligt vid svåra situationer så kan det generera i 

stress samt oro (Antonovsky; 2005). Genom att Mikaelsgården finns tillgänglig 

måndag till fredag så har flera av informanterna skapat en rutin att gå dit varje dag. 

Struktur och regelbundenhet är två grundläggande delar som en individ mår bra av att 

ha i sitt liv, människor vill kunna förutsäga händelser. (Antonovsky; 2005) Att bryta 

struktur och regelbundenhet i en människas vardag kan därmed leda till ohälsa då det 

finns en stark känsla av oro inför varje helg genom att individen inte har någonstans 

att ta vägen. 

På Mikaelsgården finns det möjligheter för besökarna att få sina grundläggande behov 

tillgodosedda. Som grundläggande behov menar vi tillgång till de sociala behoven 

men givetvis även mat, viloplats, dusch samt att individen får kläder. Miller och Keys 

(2001) menar att de hemlösas sociala behov är minst lika viktiga som deras 

överlevnadsbehov. I vårt resultat har vi sett att besökarna på Mikaelsgården på olika 

vis får deras sociala behov tillgodosedda. Genom gemenskap med andra besökare och 

tillgång till personal kan detta bidra till att individens sociala behov tillgodoses. 

Denna gemenskap kan dock vara mer eller mindre påtvingad då besökarna på 

Mikaelsgården blir hänvisade att gå dit, eftersom vissa inte har så många 

valmöjligheter. På Mikaelsgården samlas individer med olika erfarenheter och någon 

form av problematik, vilket kan vara både positivt och negativt. Den negativa 

aspekten är att individerna mer eller mindre blir påtvingade att umgås med varandra 

på samma plats även om de kanske inte trivs i varandras sällskap. Den positiva 

aspekten är att de kan hjälpa varandra och ge tips på olika levnadsstrategier samt ha 

någon att prata med som är i en liknande situation. 

Informanterna upplever ett utanförskap i samhället vilket gör det viktigt att ha en fast 

punkt i tillvaron där individen känner tillhörighet (Thörn; 2000). Det är uppenbart i 

informanternas berättelser att Mikaelsgården är en betydelsefull plats där sociala 

relationer skapas. Sociala nätverk skapas genom att individer interagerar med 

varandra vilket leder till att individens sociala kapital stärks. (Putnam; 2001) När en 

individ hamnar i en svår situation så är det bra om denne har tillgång till resurser i sitt 

sociala nätverk. Ju fler resurser i det sociala nätverket (nära och trygga relationer) 

som en individ har desto bättre kan individen hantera motgångar i livet. (Starrin; 

2011) Informanternas berättelser visar på att det kan skapas både negativa och 

positiva relationer på Mikaelsgården. Starrin (2011) menar att sociala relationer kan 
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vara både främjande och destruktiva för individen. Genom att Mikaelsgården är en 

plats där besökarna får vara drog eller alkoholpåverkade kan det enligt ett 

utifrånperspektiv medföra att det destruktiva beteendet kan spridas i gruppen och 

negativa sociala relationer bildas. Dock behöver detta inte innebära att informanterna 

upplever de relationerna som destruktiva. Det som kan vara främjande för individen 

är att besökarna på Mikaelsgården kan ge råd och stöd till varandra samt få stöd av 

personal. Med de andra besökarna kan informanterna dela erfarenheter samt uppleva 

att de inte blir dömda på förhand. Båda dessa former av sociala relationer kan stärka 

individens sociala kapital i antingen en negativ eller positiv riktning.(Starring & 

Rønning; 2011)  

Det framkommer dessutom att många besöker Mikaelsgården i socialt syfte, då flera 

besökare på Mikaelsgården inte är bostadslösa. På Mikaelsgården ingår besökarna i 

ett socialt sammanhang där olika koder, normer och kunskaper utbyts med varandra. 

Mikaelsgården bildar här ett normsystem där individerna lär av varandra samt utbyter 

tips och råd. Inom det normsystem som skapas så lär sig den enskilde hur denne ska 

förhålla sig till de andra besökarna på Mikaelsgården samt att den enskildes 

kunskaper inom fältet har betydelse då de kan hjälpa varandra i olika situationer som 

den enskilde själv har erfarenhet av (Rosengren; 2000). Då flera av besökarna är i en 

socialt utsatt position så blir Mikaelsgården en plats som den enskilde kan känna en 

tillhörighet till.   

Enligt 1 kap 1§ SoL ska samhällets socialtjänst på demokratins och solidaritetens 

grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor samt aktivt deltagande i samhällslivet (SFS 2001:453). De individer vi 

har mött genom intervjuerna lever under svåra förhållanden och vi upplever att vissa 

av dem inte får tillgång till de olika komponenter som förespråkas i SoL samt att 

informanterna upplever att socialtjänsten ibland bemöter dem med ett starkt motstånd. 

Ett gemensamt mönster bland informanterna är att de blir bättre bemötta på 

Mikaelsgården än hos sociala myndigheter. Detta grundar sig i de krav och motstånd 

som informanterna upplever i kontakt med tjänstemän på socialtjänsten. Det är krav 

som informanterna finner svåra att uppnå som till exempel när det rör ansökan om 

olika bidrag eller hjälp att få en bostad. Socialtjänsten är en myndighet vars 

verksamhet regleras i lag medan frivilligorganisationer formellt är obundna till stat 

och kommun, även om vissa verksamheter ibland finansieras med kommunala bidrag. 

(Rosengren; 2003). Informanterna berättar att personalen på Mikaelsgården hjälper 

till med tillgängliga medel, dock räcker inte resurserna alltid till när det gäller krav 

från socialtjänstens sida. Genom stödet från personalen på Mikaelsgården så kan 

Mikaelsgården vara en form av motståndsresurs för informanten i att hantera olika 

krav och påfrestningar som denne möter från sociala myndigheter. Antonovsky 

(2005) menar att om en individ har tillgång till motståndsresurser så kan denne lättare 

hantera olika krav och påfrestningar som denne möter i vardagslivet. Genom de 

motståndsresurser som en individ har kan denne med hjälp av dessa bringa ordning i 

livet vilket främjar hälsa (Antonovsky; 2005). 
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Genom att frivilligorganisationer inte får bedriva myndighetsutövning möjliggör detta 

att de hemlösa lättare kan vända sig till dem än till de sociala myndigheterna. 

Frivilligorganisationerna kan här fungera som ett mellanled i kontakten med sociala 

myndigheter (Nordfeldt; 1999). I SOU 2001:95 betonas det att utsatta människor 

hellre vänder sig till frivilligorganisationer än till sociala myndigheter. 

Frivilligorganisationernas roll som organisatör av och främjare för socialt 

engagemang för hemlösa och utsatta människor är därför viktig. Organisationerna 

fyller upp det avstånd som annars lätt kan uppstå mellan en individ och sociala 

myndigheter. (SOU 2001:95) För den hemlöse kan detta vara av stor betydelse vid 

många tillfällen. Generellt bland informanternas berättelser så framgår det att 

Mikaelsgårdens representanter kan hjälpa till i olika frågor som rör den enskilde i 

kontakt med sociala myndigheter. Frivilligorganisationerna erbjuder en möjlighet för 

enskilda människor i stort att finna ett engagemang som annars kan upplevas som 

svårt i kontakt med sociala myndigheter. (SOU 2001:95) 

Alla informanterna upplevs ha bra kontakt med personalen på Mikaelsgården och 

spenderar många timmar där. Rosengren (2000) poängterar att frivilligorganisationer 

befinner sig närmare de hemlösas värld genom att de möter dem varje dag och 

därmed får ta del av de hemlösas vardagsliv vilket också kan innebära en ökad 

tolerans för drog - och alkoholmissbruk. Nordfeldt (1999) antyder att det å ena sidan 

råder en skepsis från den kommunala förvaltningen då frivilligorganisationernas 

verksamhet i sin kravlöshet ibland möjliggör droganvändning. Organisationerna 

hävdar å andra sidan att socialtjänstens krav på drogfrihet är orealistiska (Nordfeldt; 

1999). Det framkommer ur informanternas berättelser att Mikaelgården upplevs som 

en fristad där individen kan bli bemött oavsett tillstånd och bakgrund vilket ses som 

positivt. 

För den hemlösa kan frivilligorganisationerna representera ett kompletterande socialt 

nätverk, en förmedlande länk, en vilopunkt, sociala kontakter samt fungera som en 

företrädare (Nordfeldt; 1999). De delar som Nordfeldt (1999) tar upp 

uppmärksammas ur informanternas berättelser i vår studie.  

 

7.3 Reflektioner kring metod 

Valet av metod har varit passande till vår studie genom att syfte och frågeställningar 

har kunnat besvaras. Det vi har diskuterat kring är att vi inte tog den första kontakten 

med informanterna utan valde att ta hjälp av personal på Mikaelsgården. Genom att 

informanterna är rekommenderade så kan deras svar vara speglade i en positiv 

riktning gentemot Mikaelsgården. I och med den tidsbrist vi har haft så såg vi det 

dock inte som genomförbart på något annat sätt. Det material vi fick fram var 

tillräckligt för att kunna besvara syfte och frågeställningar. Dock kände vi under 

intervjuerna att det ibland var svårt för informanterna att uttrycka sig. Detta ledde till 

att vi ställde ett antal slutna följdfrågor vilket vi under analysen fann problematiskt då 

vissa av citaten blev korta och svåra att använda, då de oftast svarade endast ja eller 



38 
 

nej på dessa frågor. Då vi båda var med under intervjuerna kan detta ha påverkat hur 

informanten svarade. Trost (2010) menar att om man ser till informantens situation 

kan den intervjuade känna sig i underläge. Å andra sidan kan det för den intervjuade 

vara lämpligt med två intervjuare i synnerhet innan förtroendet har byggts upp. (Trost; 

2010) Då vi inte känner dessa informanter så ville vi vara två i syfte att bygga upp en 

förtroendefull relation så att de i största möjliga utsträckning ville berätta om sina liv. 

Genom vårt val av metod fick vi personlig kontakt med människor i utsatta situationer 

och fick därmed ta del av deras upplevelser och livserfarenheter vilket vi inte kunnat 

få genom att använda oss av en kvantitativ metod.  

 

7.4 Slutsats 

Vår studie synliggör 1) vikten av sociala relationer, 2) Mikaelsgården som ett socialt 

normsystem och tillhörighet för den enskilde, samt 3) betydelsen av en trygg plats där 

de hemlösa kan vistas under helgen 4) att de hemlösas vistelse på Mikaelsgården 

stärker deras känsla av sammanhang. Mikaelsgården möjliggör för informanterna att 

få deras sociala behov tillgodosedda i form av att sociala relationer skapas och 

upprätthålls.  Relationer som upplevs av majoritetssamhället som negativ kan för den 

hemlösa individen upplevas som neutrala och beskrivas i positiva ordalag. I det 

sociala normsystem som finns på Mikaelsgården blir besökarens levnadssätt inte 

ifrågasatt. Där kan besökaren känna en gemenskap med andra som delar samma 

referensramar som en själv. För individer som känner ett utanförskap i samhället så 

blir det viktigt att känna social gemenskap. Mikaelsgården hjälper den hemlösa att 

uppleva en känsla av sammanhang i och med tillgången till personal samt det stöd och 

gemenskap denne känner i närvaron av andra besökare. Socialt kapital som tidigare 

nämnts kan vara svårt att tala om när det gäller hemlöshet men vi ser i vår studie att 

de informanter som deltagit har kunnat skapa ett socialt kapitalt trots deras 

livssituation de befinner sig i. Mikaelsgården hjälper till att bygga upp deras sociala 

kapital, då de finns till hands vid svåra situationer som en individ möter i livet. 

Genom vår studie har vi synliggjort hemlösas erfarenheter ur ett inifrånperspektiv 

vilket är viktigt för att få en ökad förståelse för deras situation.   

Det vi vill belysa med vår studie är betydelsen av frivilligorganisationer som hemlösa 

och andra socialt utsatta kan vända sig till då många hemlösa individer får leva sina 

liv på offentliga platser, där de ofta inte är välkomna. Genom att Mikaelsgården och 

liknande frivilligorganisationer är stängda på helgen så behövs någonstans för de 

hemlösa och socialt utsatta individerna att gå till under helgerna. Istället för att 

människor som inte har någonstans att vara ska behöva driva runt på gatorna så 

behövs det en plats där de kan få sina grundläggande - och sociala behov 

tillgodosedda även på helgen. 

 



39 
 

7.4 Implikationer för forskning och praktik  

Trots att det finns mycket forskning kring hemlöshet och frivilligorganisationer så 

råder det en brist på forskning hur hemlösa ser på sin situation samt vilken betydelse 

de frivilligorganisationerna har för dem. Den forskning som vi funnit präglas mest av 

hur olika professioner och forskare ser på hemlöshet. Det behövs mer forskning 

utifrån den hemlöses synvinkel och upplevelser som fokuserar på den hemlöses 

sociala behov och vi ser här vår studie som ett bidrag. Något mer som skulle vara 

intressant att forska vidare om är vilka faktorer som främjar ohälsa respektive hälsa 

hos den hemlösa individen utifrån den hemlöses synvinkel.   

De resultat vi fått fram visar på en ökad förståelse kring den hemlöses betydelse av 

sociala relationer, tillhörighet samt behov av en trygg plats att vistas på för att uppleva 

en känsla av sammanhang, vilket är av relevans för såväl forskning som praktik inom 

det sociala arbetets fält. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

Bakgrund: 

Berätta lite om dig själv… 

Ålder? 

Hur ser din civilstatus ut?( Partner, familj, barn) 

Hur ser en vanlig dag ut? 

Livssituation  

Hur ser du på ditt liv idag? 

Har du möjlighet att påverka din livssituation? Om ja i så fall på vilket sätt? Om nej på vilket 

sätt? 

Upplever du att det finns någon mening med det saker du gör i ditt dagliga liv? Om ja eller 

nej på vilket sätt? 

Vad gör du om 10 år? 

Socialt stöd 

Hur ofta besöker du Mikaelsgården? 

Vad betyder Mikaelsgården för dig? 

Vad brukar du göra på Mikaelsgården? 

Hur ser bemötandet ut från Mikaelsgården? 

Har du förtroende för personalen på Mikaelsgården? 

Har du förtroendet gentemot de andra besökarna på Mikaelsgården? 

Har det någon betydelse att Mikaelsgården är en ideell organisation? 

Hur ser ditt sociala nätverk utanför Mikaelsgården ut? (vänner, familj,) Berätta mer! 

Om du ser till hela din omgivning, var finns det största stödet? 

Erfarenhet av myndigheter och andra frivilliga organisationer 

Har du haft kontakt med någon myndighet, till exempel socialtjänsten? Om ja, hur har du 

blivit bemött av de myndigheter du varit i kontakt med? 

Har du haft kontakt med andra frivilliga organisationer? Om ja, hur har du då blivit bemött av 

de frivilliga organisationerna du varit i kontakt med? 

Avslutande frågor  

Var skulle du gå om Mikaelsgården inte fanns? 

Är det något som du skulle vilja tillägga som du känner att vi har missat? 
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Bilaga 2 

Information till dig som kommer att medverka i vår studie! 

Hej! 

Vi är två studenter som läser socionomprogrammet vid Uppsala Universitet. Nu är det dags 

för oss att skriva vår c-uppsats som kommer handla om Mikaelsgårdens betydelse för den 

hemlösa. För att ta reda på detta vill vi genomföra en intervju med dig som brukar vistas på 

Mikaelsgården. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter.  

Deltagandet är frivilligt och kommer att bearbetas anonymt. Intervjun kommer att spelas in 

och transkriberas för att sedan analyseras, allt detta arbete kommer att utföras enligt 

forskningsetiska principer. Du och din person kommer inte att kunna identifieras. Insamlat 

material kommer att förvaras i säkerhet så att endast handledaren och vi som uppsatsskrivare 

kan ta del av det. Efter examinerad uppsats kommer allt material att förstöras. 

Du har all rätt att avbryta intervjun när du vill samt välja att inte svara på de frågor som du 

inte vill.  

Vi skulle uppskatta din medverkan. Studien beräknas vara klar i början av Juni 2014, om du 

önskar ta del av resultatet går det bra att kontakta oss som genomför studien eller vår 

handledare.  

Nedan vill vi ha din underskrift så att vi vet att du samtycker till en intervju och har tagit del 

av den information vi har gett.  

Datum ………………………. 

Underskrift…………………..... 

Med vänlig hälsning 

Studerande vid Uppsala Universitet 

Sociologiska institutionen  

 

Sandra Hansson 

Mobil : xxxxx 

Mail: xxxxx  

Kristin Axelsson 

Mobil: xxxxx 

Mail: xxxxx  

Handledare: 

Stina Fernqvist 

Mobil: xxxxx 

Mail: xxxxx 
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Bilaga 3 
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