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Abstract  
 
Homlesness has existed as phenomena in our society for many centuries. As the structures of 

society have changed, the patterns of homelessness have changed. It has become a more 

complex issue today than it previously was. There are several causes leading to homelessness. 

One of these is that Western Europe is now leaving the industrial phase and is entering a 

society that is built on service and white collar labour. The consequences of these changes are 

an exclusion and marginalization of labour force that is less qualified for this type of work. 

Therefore they stand a risk of unemployment, leading to economic difficulties which can end 

up with homelessness for some individuals. Another cause is that the state has deregulated the 

mental institutions. So that mentally disabled persons are forced out in to society, which some 

of them are not able to handle. This can cause a situation where mentally disabled persons 

have problems to adjust to society and drugs and misbehaving can be a cause that makes them 

homeless. The third cause is that municipal owned housing has lost their social function to 

provide housing for all kinds of people. This essay explores some differences including 

spatial, between the situations of homeless men and homeless women. The method used for 

this essay is mainly literature studies and to some extent informal interviews. The conclusion 

of the results points out that the differences between homeless women and men are based on 

;1) a lack of knowledge in how to handle and care for women in this situation, due to little 

research on the issue, and 2) remaining gender patterns, even in this situation, were both 

genders are outside the frames of society. The study emphasizes how the home generally is an 

issue of identity for women more than it is for men and because of that it is more shameful for 

women to loose their home. 

 
 
 
 
 
 
Keywords: Homelessness, exclusion, marginalization, industrial phase, white collar labour, 
gender pattern 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
 
Hemlöshet som fenomen har funnits i vårt samhälle i många sekel och har med jämna 

mellanrum aktualiserats i olika samanhang både politiskt och i andra samhällsfrågor. 

Hemlöshetens struktur har förändrats under de gångna seklen som en naturlig följd av den 

förändringsprocess som samhället genomgått. Urbaniseringsvågen som startade i slutet av 

1800-talet till följd av industrialiseringen, innebar att befolkningen från landsbygden flyttade 

in till städerna där arbetstillfällen fanns, på så vis uppstod det också en geografisk rörlighet av 

arbetskraft. Städerna hade inte tillräckligt med resurser att förse alla människor med bostäder, 

trångboddhet och misär följde, vilket gjorde att bostadslösheten blev synliggjord på ett sätt 

som den inte tidigare varit. Innan industrialismen så var bostad och arbete på landsbygden 

mera sammankopplade till varandra och nu blev det två separata enheter. Samhället, d v s 

berörda myndigheter och frivilliga organisationer under den här tidsepoken gjorde insatser för 

att åtgärda bostadsproblemen för de hemlösa. Insatserna bestod av bland annat att öppna 

härbärgen främst i Stockholm där problemen var som störst (Swärd 1998 s. 57, 59). 

 

Hemlösheten i vårt moderna samhälle idag är ett mera komplext problem än tidigare. Det 

finns inte en standardiserad väg in i hemlösheten, olika faktorer har gjort att strukturerna i 

samhället har förändrats. En avindustrialiseringsfas har börjat i hela Västeuropa som nu går in 

i ett mera tjänste- och servicesamhälle. Med påföljd att den mindre kvalificerade arbetskraften 

inte efterfrågas längre, vilket gör att flera grupper av människor marginaliseras och 

exkluderas från arbetsmarknaden, vilket på lite längre sikt kan göra att de hamnar i svåra 

ekonomiska problem.  Detta är en av orsakerna som kan utlösa hemlöshet. Andra faktorer är 

den avinstitutionaliseringen som skett inom psykiatrin. Psykiskt sjuka människor blir 

hänvisade till ett eget boende ute i samhället. Många klarar inte av att hantera denna situation, 

där isolering och drogproblem ofta är de utlösande faktorer som leder till hemlöshet 

(Dahlström & Nordfeldt 2000 s. 154 - 155). En annan bidragande faktor till att människor blir 

utan bostad är att välfärdsstatens struktur har förändrats. Bland annat har detta skett genom en 

på börjad utförsäljning av de kommunalägda bostadsbolagen, allmännyttan. Allmännyttans 

roll har ändrats idag, bolagets tidigare sociala ansvar att ta hand om hyresgäster som privata 

hyresvärdar nekat har försvunnit. 
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Det finns även en dold grupp av människor som drabbas av hemlöshet, nämligen kvinnor. 

Kvinnors väg in i hemlösheten skiljer sig i regel från männens, den är betydligt mera 

komplex. Kvinnorna flyr oftast från misshandel, familjevåld och övergrepp, dessutom är 

kvinnorna oftast ekonomiskt underordnade männen, vilket försvårar deras möjligheter att 

kunna försörja sig och de eventuella barn som finns. Kvinnors hemlöshet är också ofta belagd 

med skamkänslor. Främst för att hemmet är mycket intimt förknippat med kvinnan, och på 

grund av detta är det svårt att bortse från genusaspekten när man analyserar hemlöshet. Män 

och kvinnors maktpositioner ser olika ut, trots att de befinner sig i den yttersta utkanten av 

samhället (Dahlström & Nordfeldt 2000 s.160).    

 

1.2 Syfte 
 
Syftet med arbetet är att undersöka fenomenet hemlöshet ur ett genusperspektiv och använda 

Kalmar som exempel. 

Tre frågeställningar har jag utgått ifrån: 

• På vilket sätt skiljer sig kvinnors hemlöshet från männens 

• Vad betyder hemmet för kvinnan respektive för mannen 

• Vilka olika rum i stadslandskapet har de hemlösa tillträde till 

 

1.3 Metod 
 

Syftet med studien är att analyserar fenomenet hemlöshet ur en kvalitativ synvinkel. För att 

förstå fenomenet hemlöshet som är ett i grunden mycket komplext, behöver studien en så stor 

infallsvinkel och bredd som möjligt. Den kvalitativa analysen har en flexibilitet i det att 

upplägget under pågående forskning kan anpassas efter den nya information som hämtas in. 

Undersökningen är baserad på en litteraturstudie. Syftet med arbetet är att studera hemlösa 

kvinnors situation i Kalmar och på vilket sätt det skiljer sig från männens. Studien grundar sig 

på forskarens tolkning och även på dennes förförståelse av själva fenomenet (Grønmo 2006 s. 

369, 370). Agenternas maktrelation dem emellan är starkt förbundet med den sociala 

konstruktion genus är. Där genus som social konstruktion innebär att definiera vad som är 

manligt respektive kvinnligt från de kulturella föreställningar vi utgår ifrån. Som inte kan 

kopplas till den biologiska termen av kön (Johansson 2000 s. 166). Det är en studie i 
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socialgeografi, där samhällets strukturer och resursfördelningen studeras, och på vilka sätt 

dessa påverkar grupper av människor vars livssituation är den samma. Det är till detta fält 

som studien tillhör (Dahlström & Nordfeldt 2000 s. 154).  

 

Undersökningen är främst baserad på litteraturstudier som utgör grundstommen i arbetet. 

Litteraturen som jag använt mig av i analysen består av sekundärkällor. Jag använt mig av 

flera kapitel ur antologin Hemlöshet. En antologi om olika perspektiv & förklaringsmodeller 

som är redigerad av Runquist & Swärd (2000). Jag har även använt mig av boken Mellan 

ilska och hopp av Annette Rosengren (2003) filosofie doktor i etnologi, Rosengren har mera 

ingående studerat och dokumenterat tre kvinnor som lever i ett utanförskap. Att utföra egna 

intervjuer på hemlösa kvinnor kräver en större och mera ingående kunskap om fenomenet.  

Dessutom måste forskningen sträcka sig över en längre tidsperiod, vilket begränsas av att c-

uppsatsen skrivs under en tioveckors period. De intervjuer som har varit möjliga att 

genomföra i denna studie har varit tre stycken informella intervjuer. Två stycken av intervjuer 

har genomförts med bandspelare, den tredje intervjun var via telefon. Urvalet av respondenter 

gjordes med tanke på att få en helhets bild av fenomenet ur lite olika samhällsperspektiv. Den 

ena intervjun var på Kalmar socialförvaltning med sektionschef Eva Tunebro, i detta fall kom 

en respondentvalidering i fråga. Vilket innebar att respondenten fick en intervjuutskrift 

tillsänd sig för ett godkännande av att materialet var korrekt återgivet. I detta fall uppkom det 

några missförstånd mellan forskaren och respondenten som då kunde rättas till (Grønmo 2006 

s. 234). Den andra intervjun genomfördes på Stadsmissionen i Kalmar, med diakon Björn 

Wennerström. Respondenterna fick var sin intervjumall med halvstrukturerade frågor (se 

bilagorna 1,2) och läste igenom dem på plats. Båda respondenterna valde att väva samman 

frågorna och göra en sammanfattning av dessa. Den tredje intervjun genomfördes via telefon 

till planeringschef Björn Strimfors på samhällsbyggnadskontoret i Kalmar, med frågor 

angående den fysikiska planeringen (se bilaga 3). Dessa tre intervjuer utgör primärkällorna i 

studien.  
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2 Hemmets och hemlöshetens dialektik 

2.1 Rummets betydelse ur ett genusperspektiv. 
 
När hemlöshet skall studeras utifrån en kvinnlig synvinkel, går det inte att bortse från att 

fenomenet även måste studeras ur ett genusperspektiv. Genus ur en kulturgeografisk vinkel 

var tidigare, enligt Gunnel Forsberg (2003 s.14) ett begrepp som var könlöst och artificiellt. 

Den forskning som bedrevs riktade sig främst på hur människan kontrollerade landskapet och 

hur rum i detta utformades. Det centrala i forskningen låg inte på makt, sex eller känslor. 

Senare kom dessa aspekter att ifrågasättas. Efterhand kunde genusgeografin påvisa att det 

fanns stora skillnader mellan män och kvinnor när det handlade om villkor dem emellan. 

Analysen av detta fenomen i geografin kan användas som ett redskap för att se hur den sociala 

organisationen i samhället är formad efter hur könens olikheter framställs. Rummet i detta 

sammanhang utgör grundstommen, eftersom den är intimt sammankopplad med kön. Detta 

visar sig tydligt i den forskning som gjorts angående hemlösa kvinnors förhållande till 

hemmet. Gunnel Forsberg nämner i sin bok på vilket sätt antropologen Shirley Ardeners 

forskning har påverkat den feministiska geografin genom att visa att rummen som vi vistas i 

är könskodande. Det skapar också vår identitet som man eller kvinna i den rumsliga 

ordningen, med det menas våra fysiska roller, vad vi aktivt gör i hemmet som man eller 

kvinna. Exempelvis tillhör vedboden eller garaget fortfarande den manliga rumsliga 

ordningen, lika mycket som tvättstugan eller syrummet tillhör den kvinnliga rumsliga 

ordningen. Forsberg refererar även till Doreen Massey som menar att rummet utgör en plats 

för maktutövningen och underordning men samtidigt också för hjälpsamhet och lojalitet 

människor emellan (Forsberg 2003 s. 17 - 18 ).  

 

Det finns två perspektiv inom genusforskningen som är viktiga när hemlöshet diskuteras, 

hemmet och kroppen. Det är allmänt vedertaget i geografin att rum och plats är två skilda 

ting. Platsen representerar ett symbolvärde som grundar sig på det förhållningssätt som 

människor har till platsen, medans det rumsliga begreppet utgör en mera abstrakt företeelse. 

Susanne Johansson (2000 s.169) refererar i sin artikel till Gillian Rose som ger kritik till den 

geografiska forskningen som hon menar har fokuserat på mannens plats och rum. Kritiken 

riktar sig främst mot de humanistiska undersökningar som gjorts av platsbegreppet. Där plats 

associeras till hemmet och till kvinnan i det vardagliga livet. Men bilden av hemmet som 

däremot förmedlades hade manliga förtecken. Där hemmet var det rummet som kunde stå 
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både för ett personligt såsom ett institutionellt förtryck. De marxistiska och socialistiska 

teorierna visar på hemmet och familjen som den optimala platsen där kvinnans arbete i 

hemmet står för reproduktionen av ny arbetskraft (Johansson 2000 s. 170). 

 

Geografiskt kan kroppen ses som den minsta rumsliga delen. Kroppen som rum betraktat har 

genomgått en förändring i takt med att samhällets strukturer och ideal har ändrats. Kroppen 

kan ses som en plats som byggs om, ändras precis som andra platser som är 

identitetsskapande för oss människor. På så vis kan en hemlöskvinna genom den minsta 

rumsliga enhet som vi kallar kropp, dölja sitt utanförskap genom att framvisa på samma 

attribut som kvinnor som lever innanför det sociala rummet och som visar på ett legitimt, 

accepterat beteende (Forsberg 2003 s. 14, 26, 27).   

 

2.2 Hemmet som identitetsskapande plats  
 

Den här studien fokuserar på hemmets betydelse i relation till hemlöshet. Hemmet som 

geografisk företeelse är inte bara en fysisk plats. Utan den utgör de rum där det vardagliga 

livet med sociala relationer pågår. Hemmet är mer än någon annan plats ger människor en 

stark känsla av samhörighet (Valentine 2001 s. 7). Det är identitetsskapande på så sätt att det 

talat om vilka vi är, och geografiskt var vi finns att nå. Hemmet är en symbol för det 

fullvärdiga medborgarskapet, där vi kan hävda våra rättigheter och ha tillgång till den 

allmänna servicen samhället tillhandahåller i form av sjukvård, skolor etc. Hemmet utgör för 

det flesta människor en trygg plats, en privat sfär där vi hämtar kraft för att kunna ta del av 

livet utanför det privata rummet. Men hemmet kan även utgöra de rum där otrygghet visar sig 

i form av misshandel, psykisk ohälsa eller där andra sociala problem föreligger som gör 

hemmet till en otrygg plats att leva i (Rosengren 2003 s. 36).  
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Definitionerna av hemmet kan kategoriseras på lite olika sätt. I Valentins bok Social 

Geographies tas sju olika definitioner upp: 

• Skydd: hemmet är den fysiska plats där människor skyddas från de yttre 

elementen och ger trygghet. 

• Härd: hemmet representerar avkoppling, en plats att träffa vänner. 

• Hjärta: hemmet utgör grunden för ömsesidiga relationer, glädje, värme och 

stabilitet människor emellan. 

• Privat: hemmet är det privata rummet som kan kontrolleras, den makt människan 

har över sitt eget hem. 

• Rötter: hemmet skapar identitet, tillhörighet och mening och minskar känslan av 

alienationen till det övriga samhället. 

• Vistelse: hemmet i denna betydelse menas att det är mer en rumslig lokalitet, 

exempelvis en parkbänk eller ett tält, inte en bostad i den traditionella 

bemärkelsen. 

• Paradiset: där hemmets alla positiva egenskaper vävs samman. Det är en 

ideologisk bild av hemmet skapad av människor som antigen befinner sig i detta 

rum eller har exkluderats därifrån och vill leva där igen. Hemlösa finner nya 

platser som de definierar som hem, det kan röra sig om en trappuppgång, eller en 

undangömd plats i tunnelbanan. Detta kan kontrasteras mot människor som har 

ett fysikt boende, men som inte kallar det för hem. Valentine refererar till 

Sommerville som menar att inte ha tak över huvudet är en mera korrekt 

beskrivning av hemlöshet.  Hemlöshet kan alltså förstås på olika sätt i förhållande 

till ”hem” både på ett mentalt och fysiskt plan (Valentine 2001 s. 72, 73). 

 

När det talas om hemmets betydelse, så har denna diskussion förändrats under historiens 

förlopp. Hemmet som begrepp, som en privat sfär är en ganska ny företeelse. Tidigare var 

bilden av hemmet inte förknippat med de känslomässiga aspekterna som vi lägger i det idag. 

Hemmet idag är starkt associerat med personlig identitet och utgör grundstommen, basen för 

våra liv. Begreppet hemlöshet är som nämnts tidigare ett komplext begrepp som består av 

många olika problembakgrunder både individbaserade och som underliggande strukturer i 

samhället. Vilket naturligtvis gör det svårt att ge en korrekt definition av fenomenet ur ett 

historiskt perspektiv, eftersom sättet att tolka och se på hemlöshet har förändrats genom åren  
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(Runquist 2000 s.29-30). Exempelvis så har synen på vad som var acceptabelt boende förr i 

tiden förändrat sig mot idag. Det är komplicerat att jämföra arbetarklassen 

boendeförhållanden från 1800-talets början, med människor som idag befinner sig på 

bostadsmarknadens yttersta utkant. Boendesituationen för hundra år sedan såg annorlunda ut 

mot idag. Arbetet och bostaden var oftast intimt förbundna med varandra, och boendet kunde 

se ut på lite olika sätt beroende på vad man arbetade med. Många människor var inneboende 

hos sin arbetsgivare, inneboende idag klassas som hemlöshet för vissa grupper av människor. 

Historiskt sett var bristen på bostäder och hemlösa betydligt större förr än den är idag, vilket 

ytterligare komplicerar jämförelserna (Swärd 1998 s. 53).  

 

Hemmet har mycket central roll i en kvinnas liv. Att vara utan hem upplevs av många kvinnor 

som mycket smärtfyllt. Forskning som gjorts inom ämnet har visat att hemmets betydelse är 

större för kvinnor än män. Männen rör sig ofta mera i det offentliga rummet, och hemmet 

utgör mera en plats för rekreation, en plats att stanna till på för att äta och sova. Kvinnorna 

använder hemmet som den plats där reproduktivt arbete utförs, vilket gör hemmet till en 

arbetsplats, men även till den plats där kraft inhämtas för att klara livet utanför den privata 

rummet  (Beijer 2000 s. 225).  

 

De hemlösa kvinnorna har länge marginaliserats i frågan om boende på härbärge, när man gör 

jämförelser med männen som alltid har haft ett större utbud av denna verksamhet. Det har 

dock skett en förändring, i Stockholm driver bland annat Stadsmissionen ett särskilt 

natthärbärge enbart för kvinnor. Kvinnorna får bo där endast om de har en rekvisition från 

socialtjänsten, här får det en fristad med mat och ett eget rum. De kvinnor som stannar över 

längre perioder på härbärget, blir rummet de hyr mera som deras eget hem. När kvinnan får 

möjlighet att med personliga tillhörigheter pynta och skapa hemtrevnad, kommer rummet 

efter en tid att utgöra den plats där hon kan identifiera sig och känna trygghet. Rummet kan 

också snabbt förloras, exempelvis om kvinnorna inte håller tiderna på härbärget. Då plockas 

hennes tillhörigheter ner i en plastsopsäck och ställs ut på gården utanför härbärget. 

Soppsäcken utgör en del av vardagen för en hemlös människa Sopsäcken innehåller i princip 

hela hennes liv, historia och identitet, sopsäcken kan liknas vid ett ambulerande rum, som när 

som helst kan kasseras (Rosengren 2003 s.91). Männen har inte på samma sätt lika många 

tillhörigheter som kvinnorna. Oftast är det så att männen har sin ägodelar bara i en plastpåse, 

kvinnorna har ofta mera kläder och ägodelar som gör att de har flera påsar och väskor, men 
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inte alltid med sig, utan dessa kan vara utplacerade på olika platser i staden (Beijer 2000 s. 

225). 

 

2.3 Olika definitioner av hemlöshet 
 

Hemlöshet är ett fenomen med många olika infallsvinklar. Detta visar sig när man tittar 

tillbaka i tiden och ser hur diskurserna kring hemlöshet har varit. Enligt Valentine är den 

akademiska definitionen av hemlöshet fokuserade på avsaknaden att ha en plats att sova, ett 

rum att föra ett socialt liv i. Hemlöshet ses som ett fenomen, där tillståndet inte är permanent, 

utan det är yttre omständigheter som skapar situationen. I boken Social Geographies 

presenterar Valentine (2001 s. 92-93) hur olika definitioner av hemlöshet kan kategoriseras. 

Officiella hemlösa: det är människor som ses som hemlösa av staten, men ansöker och har 

möjlighet att få en bostad. Ensamma hemlösa: de människor som inte uppfyller de krav som 

ställs för att få en bostad och som slutar som uteliggare. Den tredje kategorin är den dolda 

hemlösheten. Det finns kategorier av människor som faller ur ramen för officiell hemlöshet på 

grund av de inte lever om uteliggare, de lever däremot i ostabila, osäkra boendeförhållanden 

som inneboende hos vänner eller kvar hos familjen. Ytterliggare ett begrepp har tillkommit 

för att beskriva hushåll som ligger i farozonen av att bli hemlösa det så kallade 

”protohemlösa” (se figur 1). 

 

                                       Ökad ekonomisk                               Färre billiga bostäder 
                                        marginalisering     
                                           Ekonomiska förändringar             Bostadspolitik 
                                       Välfärdsstatens omstrukturering                             Lokal bostadsmarknad 
                                          Demografiska förändringar                               Avsaknad av billiga bostäder 

  
                                                      
                                                      Fler ”protohemlösa” 

   
                                                             

Hemlöshet 
    
 
                                            Tillfälligt hemlösa            Periodvis hemlösa               Kroniskthemlösa 
  
                     Figur1. Hemlöshetens dynamik. Källa: Dahlström & Nordfeldt 2000 s. 93 

 

Naturligtvis finns det flera olika anledningar till hemlöshet. Samhället har gått från att ha varit 

ett system med ett kollektivt tänkande till att bli mera individbaserat med jaget i fokus. 

Traditionella livsmönster och ritualer har inte den stora påverkan på människor idag som 
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tidigare. Istället väljer många att söka sig till alternativa livsstilar som exempelvis subkulturer 

eller andra identiteter. I förlängningen kan det leda till ett utanförskap som grundar sig på 

individens egna val (Valentine 2001 s. 92, 96 ). 

 

Socialstyrelsens definition av begreppet hemlös är: ”personer som saknar egen eller förhyrd 

bostad och som inte bor i något stadigvarnade inneboendeförhållande samt är hänvisade till 

tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare. Till de hemlösa räknas således personer som bor 

på institutioner eller härbärgen och inte har någon bostad ordnad vid en eventuell utskrivning. 

Till de hemlösa räknas också personer som tillfälligt bor hos kompisar eller bekanta. Däremot 

räknas inte personer som hyr i andra hand eller bor inneboende hos någon anhörig” (Swärd 

1998 s.33). 

 

Hemlöshet är sammankopplat med bostadslöshet på två sätt: Det första är hemmet är inte bara 

en fysisk plats där man vistas, utan har även stort symbolvärde som en identitets skapande 

plats för människor. Den andra faktorn är att hemlösheten är en delmängd av bostadslösheten, 

men däremot är bara en liten del av de bostadslösa hemlösa. Begreppen kan förklaras med 

vilka värderingar som läggs i orden. En person kan sådeles sakna bostad och hyreskontrakt, 

men uppfattar inte sin egen situation som hemlös. Begreppet förklaras som ett delkulturellt 

fenomen. Med det menas att båda missbruk och kriminalitet, eller någon from av onormalitet 

finns med som bakgrund till bostadslösheten. Förklaringsfaktorn är att de bostadslösa har 

ingen delkultur som däremot de hemlösa har (Swärd 1998 s. 30, 33).   

 

Begreppet uteliggare innefattar människor som inte har någon bostad och är tvungna att 

befinna sig i det offentliga rummet, oftast i stadslandskapet. Platserna dessa människor sover 

på kan vara en parkbänk, under en bro, i trappuppgångar, eller offentliga toaletter etc. 

Definitionen uteliggare kan vara svår att särskilja från hemlösa på så vis att flera hemlösa 

tidvis bor på härbärgen, eller sover över hos vänner vilket gör att de emellanåt tvingas ut på 

gatan för att finna någonstans att övernatta (Swärd 1998 s.31). 

 

2.4 Internationell hemlöshet  
 
För att kunna få en mera övergripande bild av hur stort problemet är med människor som inte 

har någon bostad ger siffror och statistik en bra bild av fenomenet. Problematiken som 
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uppkommer är när länders hemlöshet skall jämföras, är att finna adekvat statistik i frågan. De 

europiska länderna får sin information från The European Observatory on Homless, som är en 

forskargrupp som startats av lobbyorganisationen FEANTSA1. The Europen Federation of 

National Organizations rapporter från början av nittiotalet visar på en hög siffra av 

bostadslösa inom EU, närmare bestämt mellan femton till tjugo miljoner människor var utan 

tak över huvudet. Ungefär tre miljoner individer tvingas leva i kappsäck och flytta mellan 

familjemedlemmar, vänner eller finna andra temporära boendelösningar. De människor som 

var beroende av någon form av hjälp, antingen av den offentliga sektorn eller den ideella var 

ungefär två miljoner. Dessa siffror är inte helt aktuella idag på grund av att studien är mer än 

femton år gammal, och mycket har hunnit förändrats under tiden undersökningen 

genomfördes. Men det ger en indikation om hur situationen ser ut i Europa sammantaget. De 

länder i Västeuropa som har det största antalet hemlösa i kategorin ”de som i någon form tar 

emot service,” är Storbritannien, Tyskland och Frankrike, (se tabell 1) allt enligt FEANTSAs 

rapport (Hertting 2000 s.171). Det uppskattas att gruppen permanenta uteliggare är en 

förhållandevis liten grupp av människor. Socialstyrelsen gjorde år 1993 en heltäckande 

undersökning av antalet hemlösa i Sverige. Den visade att det fanns 10 000 hemlösa i landet 

totalt, 3000 fanns i Stockholm och tio procent av de hemlösa var uteliggare. Generellt har 

hemlöshetstalet minskat i Sverige under nittiotalet enligt FoU:s rapporter från år 1996 

(Swärd 1998 s 31,34.36).     

 

Tabell 1. Hemlöshet i Västeuropa. Grov uppskattning av antalet hemlösa per 1000 invånare i början av 1990-
talet. 
________________________________________________________________________________________ 
Högt antal  Mellanstort antal Lågt antal 
(>4 per 1 000)  (1-2 per 1 000)  (<1 per 1 000) 

Frankrike  Finland  Belgien 
Storbritannien   Italien  Danmark 
Tyskland  Irland  Grekland 
  Norge  Island 
  Sverige  Luxemburg 
  Österrike  Nederländerna 
    Portugal 
    Spanien 
________________________________________________________________________________________ 
 

 Källa: Hertting 2000 s. 172  

 

                                                 
1 The Europen Federation of National Organizations working on with the homeless. Organisation har  sitt säte i 
Bryssel  
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Att få bra statistik är som tidigare nämnts svårt. Hemlösas situation ser så olika ut beroende 

på hur länge hemlösheten varar och antalet personer som berörs i studien. En prognos som 

gjordes år 1999 för USA, visar att över 700 000 människor ligger i farozonen att bli hemslösa, 

det så kallade protohemlösa. Och att cirka två miljoner människor under ett år på något sätt 

hamnar i en situation där de temporärt blir utan bostad.  

 

Dessa hemlöshetsprognoser har även en geografisk aspekt i den bemärkelsen att den 

ursprungliga geografiska plats där hemlösheten utlöstes, är inte alltid den plats som får bära 

ansvaret och ge stödåtgärder till de drabbade. Människor som hamnar i svåra situationer där 

både de ekonomiska och de sociala betingelserna förändras, söker sig oftast till de större 

städerna. Problemen uppstår när städerna inte har fullgoda resurser att ta hand om de hemlösa. 

Trots att samma förhållande uppkommer igen, väljer många att stanna kvar i staden och inte 

återvända till sin hemort. Hemlöshet förknippas väldigt starkt idag med missbruk och psykisk 

ohälsa och att individerna mycket har sig själva att skylla för den situation de hamnat i. I USA 

finns det en stor intolerans i samhället bland den kategori av människor som lider av någon 

form av psykisk sjukdom och har hamnar utanför samhällets norm. Myndigheter i vissa 

kommuner försöker att bli av med sina ”problembarn” genom att med polisär hjälp flytta de 

hemlösa till en annan delstat. Man åberopar lagar gällande förargelseväckande beteende för 

att få dessa förflyttningar genomförda. En exkludering sker också genom ett rumsligt 

utanförskap genom att utestänga människor från bostadsområden på grund att de anses utgöra 

ett hot mot både den personliga säkerheten och moralen. Det finns ett speciellt uttryck för 

detta NIMBYISM ”Not –In –My –Back-Yard” (Valentine 2001 s.93-94). 

 

3 Välfärdstaten  

3.1 Statens funktion internationellt och nationellt  
 
Hemlöshetens mekanismer hänger samman med välfärdstatens politiska och ekonomiska 

strukturer. Internationellt, främst då i USA och i Storbritannien så ses människor som är 

beroende av samhällets hjälp på många sätt som mindre dugliga, eftersom de inte är 

självförsörjande. Att rangordna de viktigaste mänskliga behoven kan göras på flera sätt. 

Steven Pinch skriver i boken World of Welfare att den enklaste modellen som ger en bra bild 

av människans behov är Maslow`s pyramid. Där basen utgörs av det mest basala behoven för 

att liv skall kunna upprätthållas som vatten, syre, mat osv. Men för att toppen av pyramiden 
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skall kunna uppnås måste de underliggande trappstegen finnas (Pinch 1997 s. 5). Desto längre 

ner i trappan behoven finns, desto kraftfullare och viktiga är de. Bland de behov som finns 

längst ner på trappan är trygghetsbehovet (Cronlund 2003 s. 62). Den mest fundamentala 

trygghet för människan är hennes hem. Och för en hemlös som lever i ovisshet hur 

morgondagen kommer att gestalta sig, blir avsaknaden av ett hem en stor otrygghetsfaktor. 

Här kommer vällfärdsstaten in som det organ vars uppgift är att se till att det finnas ett 

välfungerande skyddsnät som ska tillgodose alla medborgares behov. 

 

Pinch tar upp statens betydelse i just frågan om ansvaret för den enskilde individen. Han 

menar att de västeuropeiska länderna skiljer från den övriga världen i just denna fråga. Den 

europeiska välfärdsstaten har som riktlinje att se till att medborgarna har den ekonomiska 

tryggheten, i form av arbete och social service, exempelvis skolor, hälso- och sjukvård.   

Naturligtvis finns det även skillnader mellan de europeiska länderna. Men generellt kan man 

urskilja mera likheter i de västeuropeiska länderna än i de andra stora icke-europeiska 

staterna. Storbritannien är det land i Europa, där man starkast har influerats av USA: s 

markandsekonomi och lämnat mycket av välfärdstanken bakom sig. För tio års sedan stod 

landet både för finansieringen av välfärdstaten och för den service som främst bestod i att 

staten såg till att det fanns bostäder och fullgod sjuk- och hälsovård för alla medborgarna, 

idag är situationen än annan, där människorna själva får stå för en större del av kostnaden. I 

norra Europa, närmare bestämt i de skandinaviska länderna finns det mera ett kollektivt 

tänkande kring välfärden. Där staten lägger tonvikten på solidaritet människor emellan och 

där marknadskrafterna inte helt har tagit överhand. Det som är kännetecknande för länderna i 

Väst – och Nordeuropa är att ländernas generösare välfärdspolitik har på senare år satt sina 

spår i ländernas statsfinanser, där en markant ökning av kostnaderna har bidragit till 

nedskärningar i de sociala reformerna (Pinch 1997 s. 5, 15, 16). 

 

Som nämnts i ovanstående stycke så har välfärdspolitiken i många länder fört med sig ökade 

statsfinanser. I Sverige har den svenska välfärdspolitiken innefattat ett socialt skyddsnät som 

sträcker sig från ”vaggan till graven” (Rothstein 2002 s. 39). Med de politiska strukturer 

förändringar som har skett, har staten bland annat skurit ner på den offentliga sektorn, en av 

dessa nedskärningar har varit inom psykiatrin. Färre vårdplatser för psykiskt sjuka människor 

har inneburit att flera mentaltsjuka personer lever ensamma ute i samhället, en del av dessa 

klarar inte av att sköta sitt eget boende, vilket har gjort att många har blivit vräkta som en 

följd av bristande vårdresurser. Och har det gått riktigt långt har personerna helt saknat tak 
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över huvudet och blivit hemlösa. Tidigare hade de kommunägda bostadsbolagen ett större 

ansvar att ta hand om de hyresgäster de privata bolagen inte vill ta emot. Vilket jag mera 

ingående skriver om i nästa kapitel. 

 

3.2 Allmännyttan 

 
De utlösande faktorerna som gjorde att man under 1900-talet såg bostadsfrågan som ett stort 

problem inte enbart för staten, utan även också för kommunerna, hade sin utgångspunkt i det 

som skedde under mitten av 1800-talet. Det var de stora samhällsprocesserna som innefattade 

den agrara revolutionen, den ökande befolkningstillväxten, landsbygdens proletarisering och 

de stora folkomflyttningarna som kom i industrialiseringens fotspår. Dessa grundfaktorer 

spelade en avgörande roll för hur boendet och byggandet kom att se ut längre fram (Ramberg 

2000 s. 15).  

 

Allmännyttans historia kan relateras tillbaka till år 1850, med urbaniseringen som en följd av 

industrialiseringen framväxt och de processer som skapade en annan politisk samhällstruktur, 

där bland annat en stor bostadsbrist uppstod. För att få bukt med bostadsbristen, tog staten 

tillsammans med de kommunalägda bostadsföretagen över större delen av ansvaret för 

bostadsbyggandet och i och med det bidrog till en ökad stabilitet på bostadsmarknaden. 

Allmännyttans funktion var att producera bostäder för alla kategorier av människor utan 

enskilt vinstsyfte för bolaget (Ramberg 2000 s 7,8).  

 

Miljonprogrammet blev klart år 1975 innebar visserligen att bostadsbeståndet var tryggat för 

en lång tid framöver, men i dess kölvatten följde problem som segregation, förstörelse och 

tomma lägenheter som innebar stora merkostnader för kommunerna. En av åtgärderna som 

togs för att få flera hyresgäster till de tomma bostäderna var bland annat att försöka omfördela 

de hushåll som ansågs ”stökiga” till andra bostadsområden för att på så sätt undvika kluster av 

problem. Men problemen med tomma lägenheter kvarstod. Ytterligare en åtgärd som togs för 

att locka ”vanliga” hyresgäster, var att hyresvärdarna började selektera bland de 

bostadssökande. Människor som sökte bostad kunde nekas, efter att grundliga undersökningar 

genomförts av deras ekonomiska och sociala status och där även vräkningar utfördes, för att 

få bukt med ”problemet”. Allmännyttan fick nu skulden av den privata bostadsmarknaden för 
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att de förhindrade en marknadsmässig uthyrning av lägenheter genom den sociala policy som 

bolaget drev. (Sahlin 2000 s. 16). 

 

Allmännyttans samarbetsorganisation SABO etablerades för att bostadsföretagen lättare 

skulle kunna samordna sina intressen och för att de skulle få en instans som förde deras talan i 

sammanhang som hölls utanför de kommunala (Ramberg 2000 s.180). Allmännyttan 

tillsammans med sin samarbetsorganisation SABO införde under åttiotalet de så kallade 

kategoribostäderna i en del av kommunerna i landet, för att förhindra den exkludering som 

hade börjat ske på bostadsmarknaden när hyresvärdarna ”valde” ut sina hyresgäster. Det 

gjordes genom att sociala kontrakt upprättades mellan socialnämnden och de kommunala 

bostadsbolagen. Socialnämnden skulle stå som ansvarig för kontraktet, när det gällde 

hyresgäster som låg inom riskzonen för att antigen bli ”stökiga” eller bli vräkta. Detta innebar 

att hyresvärden hade full säkerhet för sina hyresintäkter när det nu fanns en garant för 

hyrorna. Med denna lösning kunde många hemlösa få en egen bostad, genom att 

bostadsbolagen erbjöd socialförvaltningen att både praktiskt och administrativt ha ansvaret 

över särskilda hus. Så blev resultatet att socialförvaltningen anvisade de mera ”stökiga” 

hushållen till speciella bostäder avskilda från de mera skötsamma hushållen (Sahlin 2000 

s.115-117). Detta var en av de åtgärder kommunen använde sig av för att få bukt med 

hemlöshets problematiken med hjälp av de kommunala bostadsbolagen.   

 

4 Hemlöshet 

4.1 Hemlöshetens historia i Sverige 
 

Hemlöshetsfenomenet har funnits med i vår historia i flera århundraden. Men för att få ett 

historiskt avstamp någonstans är det lämpligt att börja med nödåren (1772-1773) i Sverige. 

Nödåren med missväxt, innebar stora umbäranden för landsortsbefolkningen. Många fattiga 

människor sökte sig till Stockholm för att slippa undan nöden, de så kallade 

”tiggarvandringarna” började in till staden. Vilket gradvis gjorde att bostadsförhållanden i 

Stockholm blev mycket svåra. Människor tvingandes leva på gatorna och tigga ihop till lite 

mat för att klara sitt livsuppehälle. Detta blev ett så stort problem att tiggeri enligt lag förbjöds 

mellan 1700- och 1800-talet. För att ytterliggare få bukt med tiggeriet stiftade Stockholms 

stad en förordning år 1805 som skulle se till att grupper av de allra fattigaste människorna inte 
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skulle få möjlighet att flytta in till staden, detta kan liknas vid nutidens segregation (Runquist 

2000 s. 35, 36).    

 

Många som har forskat kring ämnet menar att under mitten av 1800-talet började de ske en 

förändring i hur det talades om fattigdom. Fattigdom sågs tidigare mera som ett individbaserat 

fenomen, där sjukdom och lättja var huvudorsakerna till hemlöshet, men nu började denna 

bild att förändrats, det var inte enbart ett isolerat problem med en enda orsakas bakgrund, utan 

samhälles strukturer hade också en stor påverkan ansågs det. Samhället hade gått in i en ny 

fas med industrialisering och den urbaniserings våg som följde. Många människor blev utan 

bostad för att städerna hade varken möjlighet eller resurserna att ta hand om alla som flyttade 

in till staden. Under mitten av 1800-talet sattes hjälpinsatser in för de hemlösa både från 

myndigheter och frivilligorganisationer, resurserna var begränsade, men trots det så öppnades 

flera härbärgen då främst i Stockkolm (Swärd 1998 s. 57, 59).  

 

Synen på tiggeri och lösdriveri hade ingen högre acceptans i samhället, varför lagen om 

”försvarslösa” ersattes år 1858 med lagen om lösdriveri. Lagen var utformad så att om en 

person ”sysslolöst stryker omkring från ort till annan utan medel för sitt uppehälle” (Runquist 

2000 s. 42).  Kunde vederbörande häktas och få en varning, skedde detta ytterligare en gång 

kunde person dömas till tvångsarbete ända upp till tre år. Med den nya lagstiftningen om 

lösdriveri, ansågs det att fattigvårdsnämnden skulle sätta in större resurser för att öppna flera 

härbärgen. Hemlöshet skulle ses som ett fattigdomsproblem och inte som ett polisiärt ärende. 

Grunden till detta var att de fängelsestraff som utdöms för lösdriveri ansågs ha en negativ 

inverkan på människors moral (Runquist 2000 s. 42).   

 

Boendestandarden under början av 1900-talet var mycket dålig i Sverige, människor 

tvingades leva under trånga och mycket dåliga hygieniska boendeförhållanden, och 

situationen såg lika ut över hela landet. Under 1900-talet bilades ”centralförbundet för 

socialarbete” (CSA). Central förbundet för socialtarbete kom att ännu mera aktualisera 

hemlöshetsproblematiken och på så sätt påskynda åtgärder om bättre bostäder. Riksdagen 

godkände år 1917 ett krisprogram, där statliga subventioner och hyresregleringar skulle ge 

flera människor möjlighet att få bostad (Swärd 1998 s. 58, 59). CSA spelade en viktig roll 

under 1920-talet när det gällde den socialpolitiska utvecklingen. År 1918 presenterades en 

proposition av den ”liberal-socialdemokratiska koalitionsregeringen”, propositionen som 

lades fram innebar ett nytt paradigmskifte i fattigvårdsreforms arbete. Nu skulle fattigvården 
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betraktas som en medborglig rättighet, till skillnad mot den fattigvårdsförordning som 

instiftades år 1871, där fattigvården bara skulle innefatta det allra mest nödtorftigaste för 

livsuppehället. Nu skulle fattigvården se till att den erforderliga vård och försörjning som 

krävdes genomfördes. Några undantag gjordes från denna reform, personer som var 

alkoholberoende och inte var benägna ta något arbete blev fråntagna understödet (Runquist 

2000 s. 43).  

 

Hemlöshet under 1850- fram till 1920 talet, sågs som ett socialt problem som bland annat 

innefattade en bostadsmarknad som inte var i fas med näringslivets expansion. Vid 

högkonjunktur återinvesterades kapitalet i produktionen igen, istället för att investera i 

byggandet av flera bostäder. Däremot under lågkonjunkturer frigjordes mera kapital, men i 

regel hade människorna det sämre ekonomiskt ställt under den här perioden och hade inte råd 

att bo i nyproducerade lägenheter även om hyrorna sänktes. På så vis blev också efterfrågan 

av nya bostäder begränsad, även att bostadsfrågan sågs som ett direkt hot mot det existerande 

familjelivet. Vad beträffar hemlöshetsfrågan under den här tiden, riktades en kritik mot den 

verksamhet som härbärgena bedrev, verksamheten likställdes med den bostadsmarknad som 

drevs endast med privata vinstintressen, där hemlösa hamnade mellan ”två stolar” (Swärd 

1998 s. 54, 58, 61).  

 

Åren från 1940- fram till 1950 talet handlad mycket om Folkehemsbyggande och att bygga 

bort bostadsnöden. Staten inrättade ett statligt finansierat stödprogram, där fokus lades på att 

få en funktionell organisation för bostadsförsörjningen och att fånga upp de grupper som låg i 

riskzonen för att bli utan bostad. Denna åtgärd innebar en fullständig omläggning av den 

gamla bostadspolitiken. Ernst Wigforss, dåvarande finansminister i den socialdemokratiska 

regeringen menade att den nya ekonomiska politiken skulle gynna tillväxten och därmed 

skulle också flera människor få möjlighet till arbete. I och med att flera människor kom ut i 

produktionen så skulle även konsumtionen stimulerades, vilket i sin tur skulle medförde att 

ekonomiska resurser frigjordes för att bygga bort bostadsbristen. År 1946 började 

kommunerna på uppmaning av staten att grunda allmännyttiga bostadsföretag. Med 

allmännyttans bildande kunde nu kommunerna själva bygga bostäder och ansvara för 

uthyrning av lägenheter utan att privata vinstintressen styrde. Trots detta kom inte 

bostadsproduktionen igång in den utsträckning som var tänkt, vilket gjorde att situationen för 

de bostadslösa fortfarande var svår. I frågan om den sociala problematiken kring fattigvården 

fick nu kommunerna mera resurser med den socialhjälpslag som kom år 1956, där 
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kommunerna blev ålagda att ta ett större ansvar för människor med missbruksproblem (Swärd 

1998 s. 66-67).   

 

Åren mellan 1965 till 1975 var miljonprogrammets uppbyggnad i Sverige. Under denna 

tidsperiod skulle den bostadsbrist som fanns byggas bort. Det riksdagsbeslut som togs år 

1965, innebar att en miljon bostäder skulle byggas under en tioårsperiod, detta skulle täcka 

samhället behov av bostäder för en lång tid framöver. Där målet var att bygga bostäder med 

bra standard och till skäliga hyror. De kommunala bostadsbolagen, allmännyttan spelade en 

mycket viktig roll i denna process. Under sjuttiotalet var det för första gången Sverige fick ett 

överskott på lägenheter. Anledningen till detta berodde på flera olika orsakssamband, bland 

annat en ökad arbetslöshet en mindre invandring från andra länder och att människor inte i 

lika stor utsträckning flyttande in till städerna som tidigare. Socialtjänsten byggde under 

denna period också ut sin verksamhet genom att bland annat starta alkoholkliniker och 

avgiftningsenheter. Däremot började kommunerna och landstigen att stänga härbärgen och 

ungkarlshotellen. Intentionerna var att så många som möjligt av de hemlösa skulle slussas ut i 

samhället och få en egen bostad.  En kritik hade riktats mot institutionerna för de hemlösa, det 

ansågs ha allt för stora maktbefogenheter, som hindrade den enskilda individen från att 

insocialiseras in i samhället igen. Politiskt, hade vänsterrörelsen börjat engagera sig för 

hemlöshetsfrågan. Vänsterrörelsen riktade en skarp kritik mot samhället. Kritiken baserades 

på att de kapitalistiska strukturerna i samhället och den vård- och behandlings process som 

rådde ytterligare förstärkte en exkludering, för att istället hjälpa människor ur sin hemlöshet 

(Swärd 1998 s. 70-73).  

 

4.2 Hemlöshetens nya ansikte från år 1985 och framå t. 
 

Under åttiotalet aktualiserades hemlöshetsfrågan igen. Ökande siffror av antalet uteliggare, 

inte bara i Sverige utan även i Västeuropa gjorde att myndigheter började söka efter olika 

orsakssamband.  Den aktiva bostadspolitik som bedrivits under mitten av åttiotalet vars 

intentioner var att ge alla människor någonstans att bo hade inte fullt ut lyckats. Det 

diskuterades huruvida borttagandet av bostadssubventioner en höjning av hyror och en hög 

arbetslöshet kunde ha varit några bidragande faktorer till att fler vräkningar genomfördes. 

Swärd (1998 s. 74-75) refererar till Marianne Wiktorin (1980) som har skrivit boken, Bostad 

åt alla? Om svaga grupper på bostadsmarknaden. Wiktorin menar att miljonprogrammets 
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genomförande och det överskott av bostäder som blev, gjorde att människor som tidigare stått 

utanför bostadsmarkanden nu hade fått tillträde till den offentliga lägenhetsmarkanden. 

(Swärd 1998 s. 74-75). En förändring av bostadspolitiken har däremot skett under slutet av 

1990-talet, då en utförsäljning av allmännyttan har påbörjats av en del kommuner. Där man 

antingen säljer ut delar eller hela allmännyttan och gör om dessa kommunala hyresrätter till 

privatbostäder (Ramberg 2000 s. 6). Orsaken till utförsäljningen av allmännyttan har bland 

annat varit att bolaget inte längre har det sociala ansvaret att ta hand om de hyresgäster som 

de privata värdarna nekar. Naturligtvis går det inte att bortse ifrån att markandskrafterna 

spelar en stor och viktig roll i den förändring som skett för de allmännyttiga bostadsbolagen. 

Även det politiska klimatet i landet har medverkat till att den bostadspolitik som tidigare 

fördes har fått stå åt sidan, eftersom bostadsbolagen idag jämfört mot tidigare är vinstdrivande 

storföretag (Sahlin 2000 s. 117). Dessa faktorer har naturligtvis ytterligare försvårat 

möjligheterna för människor som lever i utkanten av samhället och inte har varken de sociala 

eller ekonomiska resurserna att ta sig in på den offentliga bostadsmarknaden.  

  

Ytterligare en faktor som spelar en viktig roll i detta sammanhang kom när staten började med 

att skära ner anslagen inom psykiatrin. Sverige var inte unikt i detta samanhang, liknande 

fenomen skedde samtidigt i andra europeiska länder där man också skar ner i 

välfärdspolitiken. Ansvaret för de mest utsatta grupperna lades över från att vara en nationell 

ansvarsfråga till att övergå att bli en fråga för kommunerna och ideella organisationer och i 

slutändan att läggas på den enskilda familjen (Valentine 2001 s. 95). 

 

Internationellt skedde under åttiotalet en demografisk förändring i Västeuropa, när fler 

kvinnor sökte sig ut på arbetsmarkanden och bidrog till att efterfrågan på bostäder för 

enpersonhushåll ökade. De fanns redan en brist på dugliga mindre bostäder och statens 

neddragningar av understöd till kommunala bostadsföretag, förvärrade bostadssituation 

ytterliggare. Både den ekonomiska och demografiska förändringen påverkade den urbana 

bostadsmarkandens struktur, där gentrifieringen som företeelse exkluderade de hemlösa från 

bostadsmarknaden (Valentine 2001 s. 95-96). Gentrifiering är ett speciellt fenomen inom 

socialgeografin. Det handlar om att sämre bostadsbestånd eller hus i stadslandskapet genom 

kapitalackumulation görs om till exklusivt boende. Där markanden fokuserar på kapitalstarka 

målgrupper. Följden blir ofta att de tidigare hyresgästerna blir marginaliserade på grund av att 

de ekonomiska förutsättningarna saknas och människor hänvisas till att leva utanför 

gentrifieringens rumsliga sfär (Daniels, et al. 2005 s. 261, 263).  Konsumtion oavsett det 



 

 19 

gäller varor eller hus är identitetsskapade. Att köpa en bostad i ett visst område kan strategiskt 

medföra att en ny social tillhörighet och en ny livsstil skapas och naturligtvis även tvärtom 

(Valentine 2001 s. 218).       

 

4.3 De frivilliga hjälporganisationerna  
 

Den förändring som har skett i samhället sedan början av 1900-talet, med de sociala 

reformerna som kom med välfärdsstatens instiftande då ansvaret lades ut på den offentliga 

sektorn och efter det ner till ett kommunalt plan, där kommunerna har fått tagit ett större 

ansvars i sociala frågorna.  Den offentliga sektorn har under slutet av 1990- talet ändrat sin 

inriktning. Vilket har inneburit att en större privatisering och konkurrens har infunnit sig 

mellan den offentliga sektorn och de privata aktörer som kommit in på markanden, när det 

bland annat rör sig om välfärds frågor. De frivilliga hjälporganisationerna i detta fall blir 

intressanta för kommunerna på så vis att det inte är vinstdrivande. Finansieringen sker oftast 

med penninggåvor och ideella insatser, vilket kostnadsmässigt gör både att den offentliga och 

privat sektorn inte är ”konkurrenskraftig” i detta sammanhang. Vilket har gjort att 

kommunerna ser positivt till aktörer inom den frivilliga sociala sektorn som kan bidra med att 

upprätthålla en bra välfärdsstandard när det ekonomiska budgetläget i landet har stramats åt 

(Nordfeldt 2000 s. 159).  

 

Hjälporganisationernas arbete täcker upp en rad olika funktioner som kan vara från att servera 

soppa från ett soppkök till dagverksamheter, inackorderings- och behandlingshem, 

natthärbärgen till andrahandsförsäljning. Två av de viktigaste och största 

hjälporganisationerna i Sverige, är Stadsmissionen och Frälsningsarmén. Stadsmissionen är 

den hjälporganisation som har marknadsfört sig tydligast i kampanjer för att ge hemlösheten 

ett ansikte, främst i början av 1990-talet. Missionen startades i Stockholm i början av 1850-

talet. Stockholms Stadsmission som den några år senare kallade sig, drevs då som nu som en 

ideell organisation. Stadsmissionen är oavhängighet Svenska kyrkan, men delar samma 

grundtanke som denna. Missionens verksamhet fungerar som ett komplement till samhällets 

sociala verksamhet och går in och täcker det mera basala behoven, som en säng att sova i, 

mat, lite kläder och någon att prata med. I Stockholms Stadsmission regi finns också två 

natthärbärgen, ett för män och ett för kvinnor. En del av finansieringen till verksamheten 

kommer genom de secondhand butiker som Stadsmission driver ( Nordfeldt 2000 s. 152-153). 
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Till skillnad mot Stadsmission som endast fokuserar på hemlösa, så inriktar sig 

Frälsningsarméns socialtjänst mot en rad olika grupper av människor, där hemlösa naturligtvis 

också ingår. Verksamheten bygger på en kristengrund och riktar sig bland annat till 

människor med en missbruksproblematik främst män. I verksamheten ingår behandlingshem, 

långtidsboende och natthärbärge, dessa boende former riktar sig framför allt till män. 

Frälsningsarmén drivs med ideella medel och har sina rötter i den militära organisationen. 

Organisationen består av en ledningsgrupp och tre undersektioner. Där den sociala sektionen 

har ett landstäckande ansvar för den vård- och boende verksamhet som bedrivs och för de 

secondhand butikerna (Myrorna) som finns på olika platser ute i landet (Nordfeldt 2000 s. 

153-154). 

 

4.4 Var i stadslandskapet befinner sig de hemlösa  
 

I de större världsmetropolerna söker sig ofta de hemlösa till järnvägsstationer för att finna 

någonstans att sova. I Sverige och då närmare bestämt Stockholm, så är inte centralstation 

öppen nattetid. Däremot fungerar centralstationen på dagtid som en öppen information – och 

handelsplats för de hemlösa. Där man delger varandra information om var det finns 

sovplatser, ringer samtal och köper varor av varandra. Årstiderna spelar naturligtvis en stor 

roll var hemlösa befinner sig. Under den varmare delen av året utgör det offentliga parkerna 

både mötes- och övernattningsplatser både för män och kvinnor. Under vinterhalvåret kan 

bland annat en tunnelbaneuppgångs underjordiska platta vara en plats där man övernattar och 

träffas. Dessa platser tillsammans med torgen utgör de öppna offentliga rummen i 

stadslandskapet där de hemlösa vistas (Rosengren 2003 s. 86-87).  

 

De hemlösa kvinnorna lever ett betydligt rörligare liv än kvinnor som lever under mera 

normala omständigheter. Däremot är den geografiska ytan de rör sig i inte speciellt stor. 

Exempelvis är det många som inte har varit utanför Skandinaviens gränser. Kvinnornas rum i 

stadslandskapet där de sover och bor är inte statiskt, utan det förändras i takt med att 

relationerna växlar. Det kan visa sig att två kvinnor som har ett nära vänskapsförhållande, kan 

tappa kontakten med varandra när det geografiska avståndet ökar, exempelvis när de bor i 

olika områden av staden (Rosengren 2003 s. 198-199). Kvinnor har oftast lättare än männen 

att få följa med någon hem för att få en plats att övernatta på. De kan antigen följa med en 
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man till hans lägenhet eller husvagn, eller till ett rum på ett hotell. Eller tillbringa natten 

tillsammans med kompisar som är i samma situation (Rosengren 2003 s. 86).  

 

4.5 Hemlösa kvinnors situation i Stockholm 
 

Hemlösa kvinnors situation är ett fenomen som inte tidigare undersökts i någon större 

utsträckning. Därför riktar sig geografiskt det undersökningsmaterial och rapporter som finns 

i ämnet till Stockholm. Mycket på grund av att problemet är som mest synligt i de större 

stadslandskapen. Problematiken kring hemlösa kvinnor har varit en företeelse som har 

förbisetts i princip under hela 1900-talet. Fokus har lagds på männen situation, därför har 

också ordet hemlös hos allmänheten och myndigheter varit liktydigt med en äldre 

alkoholmissbrukande man. Kvinnorna har hela tiden funnits där tillsammans med männen, 

men på ett osynligt vis. Boendemöjligheter som natthärbärgen eller andra akuta institutioner 

har varit mycket begränsade för kvinnor. Tidigare hade de filantropiska och religiösa 

verksamheterna hjälpt kvinnorna i dessa ärenden. Men efterhand när dessa verksamheter 

försvann, ersattes de inte av några nya. Och kvinnorna blev marginaliserades jämfört med de 

hemlösa männen, vars problem kommunen hade aktualiserat (Beijer 2000 s. 215-216). För att 

ge ett exempel på detta motsägelsefulla sätt som Stockholms kommun agerade på redogör 

Ulla Beijer i FoU-rapporten från 1998:7, hur kommunen stängde den så kallade  

Kvinnobyrån.  Kvinnobyrån hade sin motsvarighet i Männens byrå, där män utan bostad 

kunde vända sig för att få hjälp och på samma sätt kunde kvinnorna vända sig till sin egen 

byrå för att söka hjälp. Kvinnobyrån fanns som en del i nykterhetsnämnden. År 1972 

beslutades att verksamheten skulle läggas ner. Detta gjordes trots att det fanns fyrahundra 

kvinnor som var i behov av hjälp på ett eller annat sätt, tvåhundra av dessa var även 

bostadslösa (Beijer 1998 s. 23). 
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                         Figur 2. Andelen kvinnor av det totala antalet hemlösa i Stockholm 

                         Källa: Beijer 2001 s. 15 

 

Stockholms kommun började under sjuttiotalet att starta upp ett socialt miljonprogram vars 

syfte var att forska i helt nya behandlingsformer för missbrukare. Det uppfördes nya 

bostadshus där behandlings- och rehabiliteringshem inrättades, hotellhem med över trehundra 

lägenheter byggdes. Detta gjordes i första hand för de hemlösa männen. Problemen med de 

hemlösa missbrukande kvinnorna kvarstod. Svårigheten låg i att det fanns en osäkerhet hur 

vårdformen skull se ut för dessa kvinnorna. Det diskuterades om ett kvinnokollektiv eller ett 

behandlingshem kunde vara lösningen. Men förslaget lades åt sidan, på grund av bristande 

resurser. Under den här perioden från år 1972 fram till 1975 gjordes en undersökning om hur 

många bostadslösa det fanns på ett behandlingshem som riktade sig mot hemlösa i Stockholm. 

Undersökningen visade att det fanns cirka 7 500 män och cirka 600 kvinnor som var i  samma 

situation och saknade bostad . Kvinnornas situation förbättrades inte längre fram, snarare 

tvärtom. En av orsakerna till detta kan ha varit att gruppen kvinnor var så betydligt mycket 

mindre än männens. Under slutet av sjuttiotalet och början av åttiotalet fanns det i princip 

inga akuta övernattningars möjligheter som härbärgen eller inackorderingshem i Stockholms 

kommun för hemlösa kvinnor. Ett manligt natthärbärge med åttio platser erbjöd endast sex 

platser till kvinnor. Dessa sex sovplatser var belägna i de sämsta delarna på härbärget, vilket 

gjorde att kvinnorna valde att övernatta i de rum där männen sov. När härbärget senare lades 

ner och männen fick nya platser på en rehabiliteringsanläggning, anvisades kvinnorna till ett 

ungkarlshotell där nio platser fanns att tillgå för kvinnorna. För att visa på kvinnornas 

utsatthet på härbärget, kan nämnas att de hade sina rum i trappuppgången, vilket innebar att 

männen för att komma till sina rum passerade kvinnornas dörrar. För att kvinnorna skulle bli 

lämnade i fred av männen, blev de ofta sexuellt utnyttjade av männen i kombination med att 
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kvinnorna var påverkade på ett eller annat sätt av droger, männen i sin tur tog betalt för sin 

utförda ”tjänst”. Dessa män blev senare kallade för ”trapphallickar” av kvinnorna (Beijer 

1998s. 24-25).   

 

5 Exemplet Kalmar 

5.1 Socialtjänsten i Kalmar 
 

I en intervju som gjordes på Socialförvaltningen I Kalmar, berättade socialförvaltningens 

sektionschef Eva Tunebro på missbruksenheten om hur situationen för de hemlösa i Kalmar 

ser ut idag. Inom socialtjänsten arbetar olika enheter och förvaltningar med hemlösa, 

exempelvis finns försörjningsstöd, missbruksenheten, försörjningsenheten och 

omsorgsförvaltningen. Tunebro berättade att i nuläget finns det cirka fem personer som är 

hemlösa i Kalmar. Två av dessa är kvinnor. En av kvinnorna bor hos någon bekant och den 

andra kvinnan befinner sig för tillfället på ett behandlingshem. När det gäller de tre männen, 

så bor två hos kompisar och den tredje mannen har inte haft någonstans att övernatta utan 

sovit ute på lasarettsområdet där han hittade ett krypin. Socialtjänsten har nu hjälpt mannen 

att få tak över huvudet. Han bor nu mera på ett vandrarhem i Mönsterås som är en 

grannkommun till Kalmar, men socialförvaltningen vet inte om han återvänder till Kalmar 

igen.  

 

Processen med den uppsökande verksamheten börja med att socialförvaltningen och polisen 

får tips av allmänheten om att det ligger någon person i något garage eller i en trappuppgång. 

Vid dessa tillfällen åker socialen ut för att kontrollera personen i fråga. Och för att hjälpa till 

med att slussa person till rätt instans, eller myndighet så att de rätta hjälpinsatser kan sättas in. 

Är inte personen hemmahörande i Kalmar skickas vederbörande tillbaka till sin hemkommun. 

I detta fall handlar det om ”vistelse” begreppet inom socialtjänstlagen. Vilket innebär att den 

kommun personen befinner sig, oavsett om vederbörande är skriven där eller inte skall hjälpa. 

Graden av hjälpinsatser ser olika men oftast i första skedet rör det sig om en biljett hem. För 

att dessa personer inte skall hamna mellan ”stolarna” i kontakten med myndigheter, finns det 

två personliga ombud som hjälper till att kommunikationen mellan myndighet och klient skall 

bli så enkel och tydlig som möjligt. 
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Vad beträffar den ena hemlösa kvinnan, så befinner hon sig på ett familjejourhem. Hemmet 

fungerar som en plats där klienterna får i lugn och ro en möjlighet att ”landa”. Kvinnan skulle 

efter några veckors vistelse på familjejourhemmet förflyttas till socialförvaltningens eget 

behandlingshem, Södertull för ytterliggare behandling. Efter Södertull skulle hon slussas ut 

till Ekudden som är ett behandlingshem på dagtid enbart för kvinnor, där inget boende finns. 

Kvinnan i fråga klarade inte av att hantera hela gången i behandlingsprocessen, vilket gjorde 

att hon senare rymde från behandlingshemmet. Ofta är det så att viljan finns där i början av 

planeringen, däremot när behandlingsplanen skall sättas igång väljer de antingen att hoppa av, 

eller att försvinna bort ett tag. Pressen på dem själva, att de inte ska orka genomföra hela 

behandlingen blir i regel för stor. Kvinnan som hoppade av fått hjälp att komma in i 

behandlingsprocessen igen. Om behandlingen fullföljs erbjuds kvinnorna övergångsbostäder, 

socialförvaltningen står för kontraktet och sköter sig klienten får de  ta över hyreskontraktet 

efter ett år. För att få hela denna behandlingsprocess att fungera har socialförvaltningen ett 

samarbete med en rad olika fastighetsbolag i Kalmar, som Topax, Kalmarhem och PBA, här 

finns ett sjuttiotal bostäder tillgängliga för denna typ av verksamhet.  

 

När det gäller hemlösa kvinnors levnadsvillkor berättar Tunebro att det är en stor skillnad 

mellan män och kvinnors hemlösa situation. Kvinnas utsatta position är betydlig värre än det 

är för en man. De två kvinnorna som socialförvaltningen arbetar med har en 

missbruksproblematik med sig. Den försvåras genom att de även umgås med varandra, vilket 

är inget ovanligt bland missbrukand kvinnor. Männens roll hos dessa kvinnor är ofta att de 

skyddar dem från andra män. Däremot är dessa män också missbrukare och kvinnorna kan bli  

utsatta för misshandel. Männen gör oftast inbrotten, kvinnorna finns med lite vid sidan om. 

Problemet är att få kvinnorna att bryta med dessa män, beslutet kan endast komma från dem 

själva men en viss hjälp kan de få genom den speciella behandling som finns för denna typ av 

situation. Tyvärr händer det berättar Tunebro, att kvinnor som är i behandling och gör 

framsteg, lätt faller tillbaka i sitt gamla beteende när exempelvis mannen kommer ut från 

fängelset, referensramarna för dessa kvinnor är mycket begränsat. De tror att alla kvinnor 

lever på detta vis, de har levt med att bli utnyttjade på olika sätt under hela sitt liv. Ytterligare 

en del i hemlösa kvinnors problematik är när det finns barn inblandade och kvinnorna inte har 

vårdanden. Tunebro berättar att i det flesta fall är barnen familjehemsplacerade. Det är ett 

teamarbete, där kontakt mellan mor och barn byggs upp mycket varsamt med av hjälp 

familjehemmet och barn- och familjesektionen. 
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Det går att konstatera är att ingen av dessa fem hemlösa behöver var utan tak över huvudet i 

Kalmar. Det finns ett flertal olika boende- och behandlingsalternativ att tillgå som är 

anpassade efter klientens behov. Exempelvis finns det personer som har en dubbeldiagnos, 

vilket innebär att det finns både ett missbruksproblem och en psykisk sjukdom med I bilden. 

Dessa personer kan - eller vill inte bo bland andra människor ute i samhället. Utan här har 

socialförvaltningen i samarbete med fastighetskontoret köpt in små stugor utanför staden, som 

klienten får hyra och  sköta och där socialförvaltningen har en viss uppsikt.  

 

Det finns ett gott samarbete mellan socialtjänsten och Stadsmissionen i Kalmar, det förs en 

öppen kommunikation mellan myndighet och organisationen det gäller klienterna. Däremot 

finns det inget samarbete med Frälsningsarmén (personlig kommunikation, Tunebro 2007-12-

10). 

 

5.2 Kalmar Stadsmission  
 
Diakon Björn Wennerström (personlig kommunikation, Wennerström 2007-12-12) arbetar på 

stadsmissionen i Kalmar berättar att Stadsmissionens viktigaste uppgift är att ge människor en 

plats där de kan stanna till för att få lite lugn och ro. Exempelvis att få dricka en kopp kaffe 

äta en smörgås och få prata en stund, och kanske få hjälp att ringa ett samtal till en myndighet. 

Det är nämligen så att processen kring myndighets kontakter kan vara väldigt komplicerade 

många gånger för människor med någon form av missbruk eller psykisk diagnos. 

Wennerström menar att allt handlar om ”små byggstenar, istället för att lämna fram en hel 

paketlösning”. Verksamheten försöker vara så individanpassad som möjligt, där det tas 

hänsyn till just vad denna person som kommer är i för behov av hjälp. Samhället idag är 

mycket individualiserat, det finns ett mycket tydligt JAG tänkande och det genomsyrar hela 

samhällsstrukturen. De som är på plus blir rikare och det på minus får det ännu sämre. Klyftan 

mellan människor har helt enkelt ökat. Wennerström menar att normen och värderingarna i 

samhället har förändrats. Det finns människor som inte vill tillhöra samhället gängse norm, 

för dem finns ingen plats idag. Tidigare fanns normen för byn, där ”byfånen” hade en plats, 

det fanns utrymme för udda personer, acceptansen var större. Samhällets ramar är för snäva 

nu. Exempelvis om en person väljer att bo under Ölandsbron så passar det inte, platsen är fel 

och då finns normen där, vilket är synd menar Wennerström.  
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Till Stadsmissionen i Kalmar kommer det en blandning av människor varje dag, unga som 

gamla med olika problembakgrunder. Verksamheten bedrivs på dagtid och det kommer cirka 

femtio besökare per dag, totalt finns det trehundra personer i Stadsmissionens kontaktnät.  

Stadsmission har inga direkta hjälpinsatser riktade mot hemlösa kvinnor, eftersom problemet 

inte är så stort i Kalmar. Däremot finns det en kvinnogrupp som träffas regelbundet där ett 

tiotal kvinnor deltar, det rör sig om ensamma psykiskt sjuka kvinnor (personlig 

kommunikation, Wennerström 2007-12-12). 

 

5.3 Bostadsplaneringen i Kalmar   
 
Kalmar stad befinner sig just nu i en mycket expansiv fas i den fysiska planprocessen. Ett 

politiskt budget förslag har lagds  om att bygga femhundra nya bostäder per år som innefattar 

både hyres- och bostadsrätter, något slutdatum för detta projekt är inte satt i budgeten (se 

bilaga 4). Även trehundra villor skall byggas, där har det satts en tidsplan på tre år. 

Beslutsunderlaget grundar sig på att kommun räknar med en inflyttning av cirka 1000 

personer per år till Kalmar. Tidigare byggdes mellan åren 1995 till 2006 mellan nitton och 

tvåhundratrettio nya bostäder per år (se bilaga 4). Geografiskt rör det sig främst om norra 

Kalmar. Det har uppskattats att det kommer att bo mellan 10 000 till 15 000 människor i den 

norra delen av Kalmar. I Kalmar tätort bor det cirka 35 544 invånare. Idag bor det 2,01 person 

i varje lägenhet i Kalmar och generellt råder det en stor brist av bostäder, främst när det gäller 

senior- och studentboende, dessutom finns det en villa kö på fyrahundra tomter.   

 

I den fysikiska planeringen för dagen finns det inga planer framlagda på att bygga lite enklare 

och billigare bostäder i Kalmar, socialförvaltningen har inte kommit in med en sådan 

förfrågan (personlig kommunikation Strimfors, 2008-01-08). 

 

6 Den nya fattigdomen, baksidan av välfärdsstaten  
 

Västvärldens välfärdspolitik har medfört att allt flera människor ställs utanför samhällets 

ramverk. Orsaken kan relateras till att en strukturell och geografisk förändring har skett inom 

tillverkningsindustrin. Utvecklingsländerna börjar allt mera ta över tillverkningsindustrin från 

I-länderna, och detta har resulterat i en arbetskraftsförändring. Tjänst- och servicesamhället 
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fordrar utbildad personal och marginaliserar den mindre kvalificerade arbetskraften, och  det 

svaga hushållen hamnar i marginalen och riskerar att bli hemlösa.  

 

I Sverige har hemlöshetssiffrorna minskat enligt FoU:s  rapporter från år 1996 ( Swärd 1998 

s.36). Trots minskningen har hemlösheten blivit mera synliggjord ute i samhället. Detta beror 

främst på att de frivilliga organisationerna genom massmedias hjälp har lyft fram problemet 

och visat på att något är fel i vårt välfärdssamhälle idag, då människor inte kan leva ett värdigt 

liv och det mest primära saknas som att ha tak över huvudet. Staten har det yttersta ansvaret 

för medborgarna, men politiskt har det skett flera förändringar genom årens lopp som bidragit 

att de sociala skyddsnäten har försämrats. Ett exempel är bostadspolitiken med borttagandet 

av bostadssubventioner som inneburit kraftigt höjda hyror. 

 

Studien från Kalmar visade att det fanns fem hemlösa personer, varav två av dessa var 

kvinnor. Fenomenet i Kalmar är relativt litet. Detta komplicerade studien, att få så 

uttömmande svar som möjligt vad gäller mina tre frågeställningar. Eftersom de utgör de 

primära källorna i undersökningen, och de bara var två kvinnor blir det en mera subjektiv bild 

av fenomenet. En jämförande studie av flera kvinnor hade förmodligen givit ett bredare 

perspektiv, frågeställningarna besvaras lättare genom sekundärkällorna i texten. Analysen av 

litteraturen i arbetet visar på en könsskillnad mellan de hemlösa kvinnorna och de hemlösa 

männen. De hemlösa männen, mycket på grund av att de är fler till antalet, har fått mera hjälp 

med boende och rehabilitering än kvinnorna av samhället. Kunskapen var större om hur 

männen hade det jämfört med kvinnorna. Kvinnors hemlöshet är mera komplex, kunskapen 

eller resurserna fanns inte tidigare som den delvis gör idag. Och en bidragande orsak till det 

kan vara att gruppen inte var så stor, och därför inte heller så intressant att forska om. Det är 

först på senare år, när antalet hemlösa kvinnor blivit fler, frågan lyfts fram och aktualiserats 

och forskning kring ämnet har påbörjats. Forskningen har bland annat visat på vilken stor 

betydelse hemmet har för kvinnan. Att inte ha ett hem är mycket mera skam belagt för en 

kvinna och detta förstärks ytterligare om det finns barn med i bilden, som kvinnan inte kan ge 

ett hem, så förstärks denna skam känsla ytterligare. Naturligtvis är hemmet viktigt för mannen 

också med det är mera en plats för åter hämtning än reproduktivt arbete som det är för 

kvinnan. Både de hemlösa kvinnorna och männen befinner sig ofta i det offentliga rummet i 

stadslandskapet, där tunnelnedgångar, kulvertar, parker och torg blir deras hem både för 

dagen och natten. Kvinnorna har det lite lättare än männen att hitta någonstans att övernatta, 
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det följer kanske med någon man hem, eller övernattar hos någon väninna, männen lever i 

regel mera ensamma. 

 

De hemlösas situation i Kalmar är inget akut problem idag. Det finns resurser och ett mycket 

välfungerande skyddsnät, både från den offentliga sektorn, som från den frivilliga 

organisationen. Kalmar befinner sig nu i en mycket expansiv tillväxt fas. Enligt kommunens 

planeringschef finns det planer för en inflyttning av 1000 nya personer per år till Kalmar. 

Ingen tidsperiod är satt för hur länge denna inflyttning beräknas vara. Detta måste sättas i 

relation till det bostadsbyggandet som planläggs, där inga enklare bostäder planeras. Generellt 

idag så handlar inte den fysiska planeringen så mycket om att bygga enklare bostäder för 

framtida ”problem”. Utan det handlar mycket om att skapa ett attraktivt boende som lockar 

människor att flytta in till kommunen. Om denna planerade inflyttnings takt till Kalmar 

kommer att ske, vilket naturligtvis är mycket positivt för kommunen i många avseenden, så 

kommer det också att innebära att en del människor hamnar i ett utanförskap och 

marginaliseras när det gäller bostäder, det är ett oundvikligt fenomen när en stad växer. 

Därför borde kommunen i sin fysiska planering tänka till i denna fråga, som på längre sikt 

kommer att bli mera aktuell och bli ett större samhällsproblem än det är idag. 

 

7 Sammanfattning 
 

Under de senaste decennierna har hemlösenhetsproblematiken uppmärksammats igen.  

Fenomenet som sådant är inget nytt, utan har funnits i samhället under många århundraden. 

Däremot har situation för de hemlösa förändrats i takt med att samhällsstrukturerna har 

ändrats. Hemlösheten blev som mest märkbar under industrialiseringsfasen, med den stora 

geografiska rörligheten av arbetskraft som flyttande in till städerna under 1800-talet. Städerna 

var inte förberedda, varken med bostäder eller med sociala skyddsnät. Påföljden blev en akut 

bostadsbrist, där hemlösheten blev synliggjord i stadslandskapet på ett nytt sätt på grund av 

att det var så många människor som drabbades. Idag har hemlösheten andra förtecken, 

människor marginaliseras och exkluderas, då västvälden håller på att avindustrialiseras och gå 

in i ett service- tjänstesamhälle. Som innebär en minskning av den mindre kvalificerad 

arbetskraft inom tillverksindustrin. Denna arbetskraft som dessa hushåll utgör är det så 

kallade protohemlösa, hushåll som ligger i riskzonen för att bli hemlösa, i dessa fall rör det sig 
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även om en ekonomisk marginalisering, där hushållen kan få problem med att klara de mest 

grundläggande behoven för att leva ett drägligt liv. Andra faktorer som har spelat in är 

avreglering inom psykiatrin som har medverkat till att människor har hamnat i ett 

utanförskap, då det vardagliga livet för många blir en alldeles för stor börda att klara på 

egenhand.  Det finns även individbaserade orsaker till hemlöshet, som orsakas av både 

missbruksproblem och kriminalitet, eller där livssituationen har så radikalt förändrats att de 

har lett in i en bostadslöshet. 

 

Hemlöshet hör ämnesmässigt till socialgeografin, där forskningen utgår från någon gemensam 

nämnare som exempelvis ålder, nationalitet eller som i detta fall hemlöshet. Oftast är 

hemlöshet ett urbant fenomen (Dahlström & Nordfeldt 2000 s. 153-154). Problemet som 

studien grundar sig på är på vilket sätt kvinnor och mäns hemlöshet skiljer sig åt, syftet har då 

varit att se på fenomenet ur ett genusperspektiv. Studien belyser även hemmets funktion och 

dess betydelse för den hemlösa kvinnan jämfört med en man, och rumsligt var i 

stadslandslandskapet de hemlösa rör sig. Genom att beskriva hemlöshetens olika förlopp och 

dynamik och mera ingående studera ett specifikt exempel, har jag använt mig av den 

kvalitativa metoden. Undersökningen av fenomenet kräver en bredd av det insamlande 

materialet, då problemet är mycket komplext och behöver analyseras och förstås ur flera olika 

samhällsperspektiv. Det är en studie i socialgeografi, där basen för arbetet utgörs i huvudsak 

av litteraturstudier. Den litteratur som främst har används i arbetet är antologin, Hemlöshet. 

En antologi om olika perspektiv och förklaringsmodeller (2000) som är redigerad av Weddig 

Runquist och Hans Swärd. Människor som har hamnat i ett utanförskap är oftast mycket 

sårbara. Att utföra egna intervjuer med hemlösa kvinnor kräver därför en stor förståelse och 

kunskap inom ämnet, därför har jag istället valt att använda mig av boken Mellan ilska och 

hopp - Om hemlöshet, droger och kvinnor (2003) av Annette Rosengren, filosofie doktor i 

etnologi, som under några år har följt och dokumenterat tre hemlösa kvinnors liv.  

 

Slutsatsen av litteraturgenomgången visar på att det existerar stora skillnader mellan kvinnor 

och mäns hemlöshet, vilket grundar sig i att sociala konstruktioner och traditionella könsroller 

fortfarande lever kvar. Detta har avspeglar sig i samhället på flera sätt, bland annat har de 

hemlösa kvinnorna ofta blivit marginaliserade, både i kontakten med myndigheter och 

hjälporganisationer. Orsaken till detta är främst en kunskapsbrist i ämnet, där berörda aktörer 

har haft de hemlösa männen som normgivande både för hur behandling och boendeformerna 

skall utformas. Anledningen till att det inte har funnits tillräckligt med kunskap om fenomenet 
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beror på att de har forskats så lite kring ämnet, detta har främst med att göra att gruppen 

hemlösa kvinnor varit betydligt mycket mindre än de hemlösa männens. 

 

 För att få en fördjupning i studien, och se fenomenet ur lite olika samhällsperspektiv har tre 

informella intervjuer utförts, med två statliga förvaltningar, socialförvaltningen och 

samhällsbyggnadskontoret och en frivillig organisation, Stadsmissionen i Kalmar. Problemet 

som uppstod vad beträffar de hemlösa kvinnornas situation i Kalmar var att de var bara två 

kvinnor som inte hade något permanent boende, en av kvinnorna befann sig på ett 

behandlingshem, den andra bodde hos en vän. Att analysera fenomenet ur ett genusperspektiv 

blir begränsat av att de är så få agenter med i undersökningen, totalt rör det sig om fem 

hemlösa i Kalmar varav tre är män. Resultatet av intervjuerna visar däremot på en bra bild av 

de insatser som samhället gör, både från den offentliga sektorn som den frivilliga 

organisationen. Fenomenet hemlöshet är inget problem i Kalmar idag, socialförvaltningen 

tillsammans med Stadsmissionen har de resursers som behövs för att hjälpa de fem 

personerna som är officiellt hemlösa.  

 

Kalmar befinner sig idag i en stark tillväxtfas både befolknings- och näringslivsmässig, det 

som eventuellt kan hända i framtiden är att en resursbrist uppstår när staden växer och 

problematiken kring exkludering och utanförskap blir större och mera synligjord ute i 

stadslandskapet. 
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Bilaga 1 

Intervjuhandledning 
 
Kalmar socialförvaltning 
Eva Thunebro 
0480-45 08 00/45 08 85 
Skeppsbrogatan 55 
 
1. Vilka stöd- och hjälpinsatser arbetar ni med när det gäller de hemlösas situation i Kalmar? 
 
2. Finns det en uppsökande verksamhet riktad mot hemlösa med psykiska problem?  
 
3. Jag har läst att hemlösa ofta slussa mellan olika myndigheter, de hamnar så att säga mellan 
två stolar när akuta problem uppstår. Är kommunikationen myndigheter emellan dålig? 
 
3. Geografiskt, var i Kalmar finns uteliggarna? 
 
4. Finns de lägenheter att tillgå för kortsiktigt boende, innan någon permanent lösning går att 
finna?   
 
4. Hur många hemlösa kvinnor finns det i Kalmar, och på vilket sätt skiljer sig deras 
hemlöshets situation mot männens? 
 
5. Hemlösa kvinnor som blivit fråntagna sina barn, hur arbetar ni för att dessa kvinnor och 
barn kan få en dräglig kontakt med varandra?  
 
6. Hur samarbetar socialtjänsten med de olika frivilliga organisationerna exempelvis stads 
mission och frälsningsarmén?   
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Bilaga 2 

Intervjuhandledning 
 

Kalmar Stadsmission 

Björn Wennerström 
Södralånggatan 36  
0480-42 14 70 
 
 
1. Berätta lite allmänt om stadsmissionens verksamhet och dess främsta syfte? 
  
2. Hur ser stödet ut för den enskilde individen hos stadsmissionen? 
 
3. Hemlösheten, uteliggarna synliggör ett stort socialt välfärdsproblem i dagens samhälle. På 
vilket sätt märker ni att de hemlösas situation förändrats genom åren? 
 
4. Kvinnornas hemlöshet osynliggörs ofta, den är inte lika ”offentlig” som männen. Varför är 
män och kvinnors hemlösa situation så olika anser du? 
 
5. På vilka sätt riktar ni era hjälpinsatser mot kvinnor? 
 
 6. Var i stadslandskapet befinner sig uteliggarna? 
 
7. Hur många officiellt hemlösa finns det i Kalmar? 
.  
8. Hur många ”gäster” uppskattar du att ni har per år på stadsmissionen? 



 

 37 

Bilaga 3  

Intervjuhandledning 
 
Kommunledningskontoret Mark- och planeringsenheten 
Björn Strimfors 
Rådhuset 
0480-45 03 00 
 
 
1. Hur den fysiska planprocessen ut i Kalmar kommun i fråga om nyproduktion av bostäder, 
och i vilka områden skulle de ske i. Och vad för typ av boende skulle det röra sig om i sådana 
fall? 
 
2. Hur ser bostadsbeståndet ut i Kalmar, finns det bostadsområden där det råder ett överskott 
av lägenheter, eller är det ett underskott generellt? 
 
3. Finns det planer att bygga lite enklare bostäder, för människor som hamnat i ett 
utanförskap?     
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Bilaga 4  

Kurvdiagram över färdigställda lägenheter 1980 - 20 06 samt planerat 
bostadsbyggande 2007 - 2014 

 

 
                     Källa: Kalmar kommun, kommunledningskontoret mark- och planeringsenheten. 
                     Power Point presentation bild nr 21. 
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