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KORT OM
PROJEKTET
Projektet avser
medskapande forskning
genom intervjuer med
personer som har
erfarenhet av att bo i så
kallade sociala boenden.
Intervjuerna kommer att
fokusera personliga
berättelser kring
vändningar i livet och tron
på möjligheter att få en
stabil bostadssituation.
Intervjuerna planeras att
genomföras vid upprepade
tillfällen för att följa
personer över tid och få en
inblick i deras liv och
berättelser.
Vidare planeras
fokusgruppsintervjuer med
anställda på sociala
boenden för att ta del av
hur begreppet hemlöshet
förklaras och konstrueras i
deras vardag samt deras
upplevelser om möjligheter
för individer att komma ur
hemlöshet.

KONTAKT
Lina Wallberg

e-post:
lina.wallberg
@socwork.gu.se
@socialsydvast.goteborg.se
telefon:
031-3679912
073-6623395

VÄGAR IN I OCH UT UR HEMLÖSHET
Hemlöshet är ett stort samhällsproblem i Sverige idag och många
människor står utanför den ordinära bostadsmarknaden. Det finns
olika förklaringsmodeller och definitioner kring hemlöshet som kan
förstås ur exempelvis samhällsnivå, individuell nivå samt ur ett
maktperspektiv. Inom socialtjänsten sker arbetet med personer som
befinner sig i en hemlös situation oftast genom individuella och
korrigerande stödinsatser. Ett perspektiv som saknas är det långsiktiga
perspektivet på hur vägar in i och ut ur hemlöshet har sett för
personer som befinner sig i denna situation samt deras upplevelser
av vad som har varit, eller kan vara, vägar till en stabil
bostadssituation.

SYFTE
Syftet med projektet är att
undersöka personliga
erfarenheter av vägar in i/ut ur
hemlöshet samt vad som
upplevts ha varit avgörande i
dessa vändningar. Projektet
undersöker även den upplevda
tron på möjligheter att få en
stabil boendesituation. Dels
upplevelser från personer med
egen erfarenhet, dels upplevelser
hos personal som i sitt arbete
möter personer i en hemlös
situation.

MEDSKAPANDE
FORSKNING
Studien genomförs genom
medskapande forskning, där
personer med egen erfarenhet
av att ha befunnit sig i en
hemlös situation kommer att
utgöra en referensgrupp i
utformandet av studien och
analys av resultatet. Ett delsyfte
med studien är att ta tillvara på
de kunskaper som det
medskapande arbetet ger för
att utveckla arbetet med
inkludering och tillgänglighet i
socialtjänsten.

