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Sammanfattning: Arbetet syftar till att belysa hur personal beskriver olika 

gruppers problematik i hemlöshet samt hur problematiken påverkar de 

professionellas förmåga att hjälpa dem ur hemlösheten. Den metodologiska 

utgångspunkten som har använts är en hermeneutisk och kvalitativ ansats 

med semistrukturerade intervjuer. Fem verksamheter som arbetar med 

hemlösa personer på olika sätt i två olika städer i Sverige har besökts, där 

sju respondenter har medverkat. Resultatet har analyserats med stöd av 

analysmetoden meningskoncentrering. Teorin som har använts i detta arbete 

är social exkludering då hemlösa personer ofta har blivit exkluderade från 

viktiga områden i samhället, vilka är grundläggande för att kunna ha en 

skälig levnadsstandard. I resultatet framkommer det att de professionella 

möter flera olika grupper av hemlösa i sina arbeten, där grupperna har olika 

former av problematik vilka ses som olika svåra att bemöta. Det beskrivs 

även att det är svårt för de som lever i hemlöshet att komma tillbaka till den 

ordinarie bostadsmarknaden, då det finns en brist på lägenheter med rimliga 

hyror i dagens Sverige. 
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1 INLEDNING 
I en kartläggning som Socialstyrelsen utförde under en veckas tid under våren 2017, 

framkom det att 33250 personer levde i hemlöshet i Sverige (Socialstyrelsen, 2017). 

Under året 2013 var det 14500 personer som fick bistånd till boende i målgruppen 

vuxna personer som har beroende- eller missbruksproblematik. Hälften av dessa 

personer fick ett långsiktigt boende och det kunde handla om andrahandskontrakt där 

Socialtjänsten innehar förstahandskontraktet, eller om varaktigt institutionsboende. 

Tjugo procent av personerna hade tillfälliga eller mer akuta boendeformer och trettio 

procent av personerna hade övergångsboende under tiden de väntade på en mer varaktig 

lösning (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Swärd och Eriksson (2014) beskriver att antalet hemlösa växer dramatisk i Sverige. Det 

talas om att hemlöshet inte enbart handlar om att en person saknar tak över huvudet. 

Utan kan även handla om att de inte har möjlighet att utnyttja de rättigheter som de har 

som svenska medborgare. De blir mer begränsade än andra personer som har tak över 

huvudet och de får stå ut med olika stereotyper och myter som kan vara mycket 

förnedrande och blir ofta bemötta med orimliga krav från myndigheter. Majoriteten av 

de som lever i hemlöshet har inte någon kontakt med den ordinarie arbetsmarknaden.  

 

Hemlöshet kan beskrivas som ”a set of  consequences that aries when social exclusion 

occurs in a context whitin wich little or no assistance is given to those who experience 

it”  (Norman & Pauly, 2013, s. 140). Dessa personer lämnas ensamma att stå upp för sig 

själva i en miljö där ingen gör något för att stödja dem. Det finns sociala konsekvenser 

som påverkar personens möjligheter att kunna bestämma vilken väg dennes liv ska ta. 

Personer som lever i hemlöshet har ofta färre möjligheter än de som lever ett ”normalt” 

liv med bostad. Det är svårare för hemlösa att delta i olika politiska beslut, särskilt de 

beslut som berör dem själva (Norman & Pauly, 2013). 

 

Det finns stereotypa grupper när det talas om hemlöshet, att alla hemlösas situation är 

på samma sätt och att de har hamnat där av likartade anledningar. Forskning (Swärd, 

2004) visar dock på att detta inte stämmer. Den hemlösa gruppen är en heterogen grupp, 

men den beskrivs som en homogen grupp av samhället. Socialstyrelsen (2010) beskriver 

att det inte finns ”en typisk hemlös”. Hemlösheten beskriver inte en individ i sig utan 

den situation som individen befinner sig i under en kortare eller längre period. Gruppen 

hemlösa är inte en homogen grupp, utan en heterogen grupp vilket innebär att det 

behövs olika former av insatser för att bemöta deras varierande behov. Vi vill därför 

belysa att denna grupp är heterogen, samt att det finns olika typer av grupper inom 

hemlösheten och hur respektive grupps problematik påverkar de professionellas 

förmåga att hjälpa dem. 

 

Utifrån det socialpedagogiska perspektivet är ämnet hemlöshet relevant då pedagogiken 

handlar om sociala samspel och individens självutveckling i dessa. Målet med de 

professionellas insatser i olika verksamheter som finns för individer i hemlöshet är att 

leda dem mot förändring så att de får möjlighet att bli återinkluderade på den ordinarie 

bostadsmarknaden och i andra sociala samhällssystem som de blivit exkluderade från. 

Syftet med studien är att belysa hur yrkesverksamma från olika verksamheter beskriver 

sitt arbete med hemlösa personer samt vilka individuella och strukturella faktorer som 

påverkar deras arbete. 

 

Cederlund och Berglund (2014) beskriver identitetsutveckling och lärande som 

sammanhängande processer inom det socialpedagogiska perspektivet. I samspelet med 
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andra individer ”blir vi till” och speglar uppfattningen om oss själva i andra. 

Kommunikation och sociala samspel är nödvändiga om individen ska ha möjlighet att 

utveckla sin individualitet, sin personlighet samt sin egen berättelse. Det är inte bara den 

personliga identiteten som konstrueras i samspel med andra, utan även den sociala 

identiteten som samhällsdeltagare. Vidare beskriver författarna att socialpedagogiken 

bygger på dialog, medinflytande och respekt som är en viktig del inom det sociala 

arbetet. Särskilt viktigt är det i situationer där individer behöver motivationsstöd för att 

orka ta tag i och radikalt göra en förändring av sin egen livssituation. Ett respektfullt 

bemötande och relationsarbete gör det möjligt att få inflytande och ha möjlighet att 

påverka förändringsprocesserna.  

 

1.1 Bakgrund  

I detta avsnitt kommer utvecklingen av hur hemlösheten i Sverige har sett ut fram tills 

idag beskrivas. Olika definitioner av hemlöshet kommer beskrivas samt en bild av den 

forskning som finns inom det aktuella området. Olika förklaringar till varför individer 

hamnar i hemlöshet beskrivs, vad exkludering och inkludering har för betydelse för de 

som befinner sig i hemlöshet samt insatser som samhället erbjuder till individerna som 

befinner sig i hemlöshet. Teoretisk utgångspunkt samt syfte och frågeställningar 

beskrivs i slutet av detta avsnitt. 

 
1.1.1 Hemlöshet ur ett historiskt perspektiv  

Swärd (2008) beskriver att hemlöshet är ett relativt modernt begrepp som började 

användas runt sekelskiftet 1900. Tidigare i historien saknade människor den typ av hem 

som vi i dagens samhälle betraktar som en självklarhet. De hade en känslolös och 

praktisk inställning till hemmet som ännu inte förvandlats till mål för längtan, 

ambitioner och drömmar om ett självförverkligande. Inte förrän under 1700-talet 

började hemmet förknippas med positiva känslor och under 1800-talet började hemmet 

förknippas som en plats att bo, där avkoppling, familjerelationer och hemtrevnad fick 

plats. Uppfattningarna om vad som gäller ett acceptabelt och normalt boende förändras 

över tiden, vilket gör det svårt att jämföra olika tidsperioder. 1800-talet var 

industrialismens århundrade som kantades av befolkningsökning och en negativ 

inverkan på familjerelationerna. Under andra halvan av 1800-talet ställdes frågan vem 

som skulle ta ansvar för konsekvenserna av industrialismens utveckling med 

bostadsbrist, familjevåld, missbruk och trångboddhet. Runt sekelskiftet 1900 fick staten 

i många länder rätt att ingripa mot människor som uppfattades ha sociala problem eller 

sjukdomar utan att ha begått kriminella handlingar. Det kunde gälla alkoholister, 

hemlösa, prostituerade eller psykiskt sjuka. Vid denna tidpunkt uppstod olika 

frivilligorganisationer som uppmärksammade frågan om hemlöshet. 

 

Swärd (2008) beskriver vidare att ur hemlöshetssynpunkt var 1930-talet en besvärlig 

tid. På grund utav arbetslösheten och den ekonomiska krisen fick flera kommuner vidta 

nödlösningar för de personer som slogs ut från den ordinarie bostadsmarknaden. Vid 

denna tidpunkt började samhället systematiskt utveckla och under de kommande åren 

igångsätta planerna på hur bostadsförhållandena skulle förbättras samt avskaffa 

bostadsnöden och hemlösheten. Byggandet av bostäder blev statligt reglerat och 

finansierades till största delen med statliga lån och statssubventioner. Under 1960- och 

1970-talen uppmärksammades hemlösheten inom bostadspolitiken, forskningen, 

samhällsdebatten och institutionsvården. Hemlösheten uppmärksammades även av 

pressen och flera grupper engagerade sig i frågan. Satsningar inom bostadspolitiken 

ägde rum, där målet var att bostadsbristen skulle avskaffas. Vad gällde hemlösheten 

fanns det en stark tro till att problemet skulle få sin slutgiltiga lösning. I kommunerna 
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avskaffades flera stora hemlöshetsinstitutioner, nya behandlingsalternativ för de 

hemlösa byggdes upp och under slutet av 1970-talet placerades många ut i egna 

lägenheter från att tidigare ha bott på institutioner. 

 

Från 1980-talet har individer som inte haft råd att köpa sina bostäder och de individer 

som hyresvärdar av varierande anledningar inte funnit lämpliga mött svårigheter med att 

hitta ett hem. Detta har flera orsaker, dels olika statsstyren samt parlamentariska och 

kommunala beslut som har framkallats av ideologiska och ekonomiska förändringar 

under de senaste tjugo åren. Under 1990-talet upphävdes statliga subventioner för 

bostäder och avreglering av bostadsfördelningen upphävdes. Efter andra världskriget 

och flera decennier efteråt subventionerade den svenska staten byggandet av både 

bostadshus och privathus. Vanliga statliga subventioner för hyresbostäder har inte 

funnits tillgängliga sedan mitten av 1990-talet, med undantag för mindre bidrag som har 

varit riktade till speciella bostäder för studenter eller äldre. På grund av detta har 

byggandet av bostäder minskat och nästan upphört vilket i sin tur lett till att flera 

kommuner nu lider av bostadsbrist. Under 1980- och 1990-talen har det utvecklats en 

annan syn och förhållningssätt till sociala problem och hemlöshetsfrågan har fått stor 

uppmärksamhet i många länder i Västeuropa (Sahlin, 2016; Swärd, 2008). 

 
1.1.2 Hemlösheten i Sverige  

Socialstyrelsens (2006) rapport visar en ökning av hemlösheten, vilket det inte finns 

någon entydig förklaring till. Hemlöshetsproblemet påverkas i stor utsträckning av 

bland annat arbetsmarknadspolitik, bostadspolitik, integrationspolitik och socialpolitik. 

Det är inte endast en orsak som leder till att individer är och blir hemlösa. 

Bostadspolitiken är under pågående förändring, vilket påverkar hemlösheten. 

Hemlöshet innebär inte att det finns annan problematik utöver avsaknaden av bostad, 

men det är av stor vikt att belysa problemen individer i hemlöshet kan ha i form av 

missbruk eller psykisk ohälsa. Socialstyrelsens rapport visade att cirka sextio procent av 

individerna i hemlöshet har en missbruksproblematik, cirka fyrtio procent har någon 

form av psykisk ohälsa samt att cirka trettio procent av individerna har ekonomiska 

problem. 

 

I en kartläggnings som Socialstyrelsen har gjort framkommer det att det finns olika 

typer av hemlöshet runt om i landet. Det handlar om personer som bor i Sverige men 

även om personer som är EU-medborgare som är i landet tillfälligt. De som deltagit i 

denna kartläggning är personer som saknar boende efter institutionsvistelse, personer 

som bor på den sekundära bostadsmarknaden, personer i akut hemlöshet samt personer 

som under en kort period bor hos familj, släkt, vänner eller andra privatpersoner 

(Socialstyrelsen, 2017). 

 

I kartläggningen framkommer det även att det är män som är majoritet vad gäller 

hemlösa, däremot har antalet kvinnor ökat sedan den senaste kartläggningen som 

skedde år 2011. Ungefär en tredjedel av alla personer som lever i hemlöshet har barn 

under arton år och den vanligaste anledningen till att föräldrarna lever i hemlöshet är att 

de inte har blivit godkända på den ordinarie bostadsmarknaden. Det framkommer även 

att av alla personer som var hemlösa under kartläggningen kommer ungefär hälften från 

Sverige och resterande är utlandsfödda. Mer än hälften av dessa personer har levt i 

hemlöshet minst ett år och en av tio har varit hemlös i mer än tio år. Nästan var femte 

person var hemlös på grund av att de blivit avhysta från sin bostad (Socialstyrelsen, 

2017). 
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1.1.3 Definitioner av hemlöshet  

Socialstyrelsen (2017) definierar hemlöshet som fyra olika situationer som individer 

kan befinna sig i, antingen under en lång period av tid eller en kortare period. De fyra 

olika situationer som definierar hemlösa är följande: akut hemlöshet, detta handlar om 

att individen har blivit hänvisad till härbärge, akutboende, jourboende eller liknande. 

Denna kategori innefattar även individer som sover i trappuppgångar, bilar eller 

liknande. Institutionsvistelse och stödboende, detta handlar om individer som har blivit 

inskrivna eller intagna på ett hem för vård och boende, kriminalvårdsanstalt, en 

institution som Statens institutionsstyrelse tillhandahåller, ett stödboende som drivs av 

Socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. Individerna ska flytta därifrån inom tre 

månader efter veckan som kartläggningen gjordes men de har ingen ordnad bostad efter 

utskrivning. Vissa personer kan komma att behöva stanna kvar på denna typ av boende 

för att de inte har någon egen bostad att flytta till, de räknas också in i denna kategori. 

Långsiktiga boendelösningar, handlar om individer som bor i en bostad som 

Socialtjänsten har ordnat åt dem. Det kan handla om träningslägenheter, 

försökslägenheter, eller liknande. Individerna får denna typ av boende på grund av att 

de inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Vilket leder till att de blir 

placerade på sådana boenden som har särskilda regler och villkor samt tillsyn. Eget 

ordnat kortsiktigt boende, handlar om att individerna bor under en kortvarig period hos 

bekanta, kompisar, familj eller släktingar. Det kan också handla om att individen har ett 

tillfälligt andrahands- eller inneboendekontrakt. 

 

1.2 Tidigare forskning  
1.2.1 Förklaringar till hemlöshet  

Det finns flera olika förklaringsmodeller till varför människor blir hemlösa, detta 

beskrivs i en artikel av Swärd (2004). Det finns flera hypoteser kring varför människor 

blir hemlösa, men Swärd menar att de hypoteser som finns aldrig har blivit prövade och 

vissa av hypoteserna är omöjliga att motbevisa. En del av de hypoteser som uttalas 

upprepas väldigt frekvent vilket leder till att de ses om sanning. Swärd tar upp att ett 

exempel på en sådan uppfattning kan vara att hemlösheten beror på den enskilde 

personens alkoholmissbruk. De förklaringar som uppkommer innehåller oftast endast en 

faktor, det vill säga att den endast utgår ifrån att det bara är en orsak som leder till att en 

person blir hemlös. Hypoteserna grundas vanligen på generaliseringar, vilket är ganska 

vanligt när hemlöshet diskuteras. Det är även vanligt att orsak och verkan inte skiljs åt i 

diskussionen om hemlösa. Det går att se att det förekommer sjukdomar och missbruk 

hos en del människor som är hemlösa som befinner sig på allmänna platser och därför 

blir det naturligt att dra slutsatsen att det är på grund av detta som de hamnat i 

hemlöshet. Det går dock inte veta om det istället är tvärtom, eller om missbruk och 

hemlöshet hör ihop med varandra. Alla förklaringar till hemlöshet bör exponeras för 

ständig prövning.  

Swärd (2008) beskriver att olika studier har utförts av olika hemlöshetspopulationer för 

att analysera individuella orsaker bakom hemlöshet. Swärd beskriver att det 

framkommer i dessa studier att det finns en del särdrag bland hemlöshetspopulationer 

som skiljer sig från den vanliga befolkningen. Personer i hemlöshet är i mindre 

utsträckning gifta, de lever ofta ensamma, de har inte genomfört en längre teoretisk 

utbildning, de kommer från splittrade hem, de har haft problem i skolan och på 

arbetsmarknaden samt att det är mer vanligt att de har haft kontakt med alkoholkliniker 

och psykiatriska kliniker. Swärd tar upp att en del forskare menar dock att det generellt 

inte går att resonera kring orsakerna till hemlöshet då olika hemlöshetsgrupper skiljer 
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sig åt och att orsakerna bakom hemlösheten skiljer sig i de olika grupperna. Det finns 

stora skillnader mellan könen, det är mer vanligt att kvinnor har varit i kontakt med 

psykiatrin, det är även mer vanligt att kvinnor har haft en problematisk barndom samt 

att de mer vanligt att de växt upp utan sina biologiska föräldrar i fosterhem. Män har i 

större utsträckning suttit i fängelse och haft ett arbete. Män upplevs mer orienterade mot 

hemlöshetskulturen än kvinnor, vilket skulle kunna tala för att kvinnor har lättare att ta 

sig ur hemlösheten än män.  

Två studier (Anderson & Christian, 2003; Socialstyrelsen, 2010) beskriver att det inte 

finns någon teoretisk modell som ger en slutgiltig förklaring till orsakerna bakom 

hemlösheten. Hemlösheten måste ställas i relation till den rådande politiken och 

välfärdens aktuella ideologi då de i sin tur påverkar hemlösheten. Ekonomiska faktorer, 

förändringar i välfärdens struktur samt svårigheter i att få tag i bostad kan vara 

förklaringar till att hemlösheten ökat under de senaste tjugo åren. Hemlösheten är 

komplex kombination av händelser och omständigheter reflekterade av individens egna 

livserfarenheter samt ekonomiska och sociala faktorer. De huvudsakliga riskfaktorerna 

är arbetslöshet och fattigdom. Övriga riskfaktorer kan vara alkoholmissbruk, 

anstaltsvistelse, brister i det sociala skyddsnätet, psykisk ohälsa, skulder, störande 

beteende och tjänstgöring i armén. 

Mabhala, Yohannes och Griffith (2017) beskriver att hemlösheten är ett mer komplext 

socialt fenomen och det finns ett samband mellan hemlösheten och sociala faktorer. De 

vanligaste sociala faktorerna som har en negativ inverkan på individen är hinder för 

bostad, funktionshinder, hälsoproblem, inkomst, kriminalitet, levnadsmiljö, socialt stöd, 

sysselsättning samt utbildning. Av alla dessa faktorer räknas förlorad inkomst som den 

högsta risken vad gäller kopplingen till hemlöshet. Bland hemlösa är det individer från 

de mest missgynnade bakgrunderna som är högst representerade. Det finns ett samband 

mellan risken för hemlöshet och grupper av fattigdom, låg utbildning, arbetslöshet och 

brister i det sociala nätverket. En stor andel av de hemlösa har haft traumatiska 

upplevelser under uppväxten, till exempel avbruten skolgång, fattigdom, försummelse, 

ostabila hemförhållande samt fysisk, psykisk eller sexuellt utnyttjande. Dessa 

upplevelser ökar risken för att hamna i hemlöshet. Individer som blir utsatta för 

varierande sociala nackdelar vid tidig ålder har sämre möjligheter att anpassa sig i 

samhället än individer utan den typ av utsatthet. Utsattheten kan leda till att individen 

lättare hamnar i beteenden som stöld, prostitution samt att använda eller att sälja droger. 

Mabhala et. al (2017) beskriver i deras studie att hemlösheten grundar sig i olika 

negativa händelser i en individs liv. De vanligaste faktorerna bakom hemlöshet är 

alkoholmissbruk, brottsliga handlingar, problem med olika myndigheter, 

självskadebeteende, störande beteende samt substansberoende. Den största påverkan för 

individen var att leva i en utsatt miljö eller att förlora en nära anhörig. Författarna 

beskriver att de hemlösa själva ansåg att ett substansberoende och kriminellt beteende 

fungerade som orsaker till varför de hamnade i hemlöshet. Deras negativa upplevelser 

under barndomen hade även en stor inverkan på dem vad gällde skolgång, arbete och 

sociala relationer. Barndomsupplevelserna påverkade deras förmåga att vägleda sig 

genom och klara av en utbildning. Det påverkade deras förmåga att få ett arbete och att 

kunna behålla det. Slutligen hade upplevelserna en påverkan vad gällde de sociala 

nätverk de valde och deras förmåga att ha hälsosamma relationer som vuxna.    

 
1.2.2 Kvinnor i hemlöshet  

Beijer (2000) menar att människor i hemlöshet som även har en missbruksproblematik 

och/eller har psykosociala problem av olika slag befinner sig i en extremt svår 
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livssituation. Det finns män i hemlöshet som har det svårare än kvinnor, men författaren 

menar att kvinnor överlag befinner sig i en mer komplicerad situation än män. Två 

aspekter som skiljer de hemlösa kvinnors liv från mäns är att de lever ett utsatt liv med 

övergrepp och att hemmet har en större betydelse för kvinnorna än männen. Utöver 

bristen på lämpliga boenden och resurser för kvinnor är de överlag, oavsett 

hemlösheten, fortfarande diskriminerade på flera sätt i samhället. En kvinna som både är 

hemlös och har omfattande sociala problem har inte stora chanser att få habiliterade 

eller rehabiliterade insatser inom den offentliga sektorn. 

 

Beijer (2000) beskriver vidare att kvinnor i hemlöshet lever ett oerhört utsatt liv då de i 

många fall är hänvisade till män som själva har någon form av problematik. Det är 

vanligt att män misshandlar och utnyttjar kvinnor. Kvinnorna ådrar sig stora skador av 

misshandeln, vilket kan vara buksmärtor, frakturer, invärtes skador, kraftiga 

hjärnskakningar, större sårskador eller våldtäkt. Vanligen kräver skadorna läkarvård och 

sjukhusinläggning. I samband med misshandel är det vanligt att kvinnan blir hotad till 

livet eller våldtagen. Enligt kvinnorna själva påverkas de inte bara fysiskt av 

misshandeln utan även psykiskt. De psykiska skadorna skapar ”psykisk rädsla”, 

”själsliga ärr” eller ”misstro mot människor”. 

 

Beijer (2000) menar på att orsakerna bakom att kvinnor är så utlämnade åt män är med 

stor sannolikhet väldigt komplicerade, men det finns en del förklaringar att utgå ifrån. 

Kvinnorna är beroende av männen på olika sätt, till exempel för boende om någon av 

männen har en egen lägenhet. I en del fall utgör männen kvinnornas enda nätverk och 

de saknar vänner. Många av kvinnorna har svårt att prioritera sina egna behov. En av 

orsakerna bakom det kan vara att många under barn- och uppväxtåren utsattes för olika 

typer av övergrepp. Detta har bidragit till att det blivit omöjligt för dem att skaffa sig 

vänner då hemligheten de bär inom sig inte får eller kan avslöjas för någon. Kvinnorna 

har stängt av känslorna för sig själva men tror sig ha förmågan att hantera männen. 

Slutligen saknar kvinnorna tilltro till samhällets stöd när det gäller att ta sig ifrån den 

utsatta miljön. 

 

Enligt Beijer (2000) har kvinnor efter att de blivit hemlösa haft väldigt kringflackade 

bostadssituationer, det vill säga att de har bott på varierande och tillfälliga platser. 

Författarens egna studie av hemlösa kvinnor från 1998 visade att åtta kvinnor med 

allvarlig psykisk problematik flyttat runt från allt från behandlingshem, egen bostad, 

härbärgen, inneboende hos män till soprum. Från myndigheternas sida ligger 

hjälpfokuset på att kvinnorna, eller männen, först ska få bukt med sitt 

missbruksproblem, sin psykiska sjukdom eller sin livssituation för att kliva upp till nästa 

nivå i boendekarriären som styrs av samhällets omdömen och värderingar. Beijer kallar 

detta fenomen för ”värdighetstrappan”. Värdighetstrappan är ett system som innebär att 

vägen till ett permanent boende går genom härbärgen, tillfälliga institutionsboenden och 

försöksboenden och slutligen ett eget boende. Kravet är att den hemlösa kvinnan med 

exempelvis en missbruksproblematik helt måste avhålla sig från alkohol och andra 

droger, även om problemen funnits under flera årtionden. Misslyckanden leder i många 

fall till att börja om från början. Utöver missbruksproblematiken måste även kvinnan ha 

förmågan att hålla sig ifrån männen, som i en del fall fungerar som hennes enda 

kontaktnät, och klara av att bo på egen hand när hon kommit till exempelvis en 

försökslägenhet. 
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1.2.3 EU-migranter 

Swärd (2015) beskriver att sammanställningar av undersökningar som skett på olika 

myndigheter och frivilligorganisationer har visat på att vid ett tillfälle i mars 2015 fanns 

det mellan 4000 och 6000 fattiga EU-medborgare i Sverige. Vidare beskriver författaren 

att antalet människor som kommer från EU-länder i östra Europa som befinner sig på 

gator och torg och tigger har ökat markant sedan 2007. Detta beror på att gränserna i 

Europa har förändrats väldigt mycket på senare tid. Det är fler länder som får ta del av 

att röra sig fritt inom Europiska unionen (EU) än vad det var tidigare, vilket har lett till 

en ökad rörlighet i Europa. Det har även lett till att de personer som befinner sig i de 

fattigaste länderna i EU har sökt sig till rikare länder i hopp om att få ett bättre liv där. 

Detta gör att konsekvenserna av fattigdomen inom EU har blivit synliggjorda på ett nytt 

sätt. 

 
Swärd (2015) förklarar att de EU-medborgare som befinner sig tillfälligt i Norden 

främst är av romskt ursprung från både Bulgarien och Rumänien. Dessa två länder gick 

med i EU 2007 och befolkningen i dessa länder räknas till de fattigaste i EU. Länderna 

har även drabbats av den globala finanskrisen från 2008 där konsekvenserna märks av 

väldigt tydligt av de som redan lever i fattigdom. 

 
Enligt Swärd (2015) finns det inte någon enighet om hur de personer som lever i 

fattigdom och rör sig runt i olika länder inom Europa ska benämnas. Författaren menar 

att dessa individer inte är papperslösa då de har rätt att vistas här. De ses inte som 

arbetskraftsinvandrare även om många utav dem som lämnar sitt land kommer till 

Norden för att få en sysselsättning, de är heller inte turister. Detta har lett till att 

benämningar som ”EU-migranter”, ”romer”, ”tiggare” och ”utsatta EU-medborgare” har 

använts. 

 
Swärd (2015) förklarar att romerna inte är en homogen grupp, då de skiljer sig åt vad 

gäller religion, språk och dialekt. De har dock en gemensam historia av förföljelse, 

diskriminering och avrättningar som skedde under andra världskriget. Författaren menar 

att det finns få studier som visar på vilka insatser som ger positiv verkan för att komma 

till bukt med problematiken som ligger bakom tiggeriet. Ur ett historiskt perspektiv går 

det att se att tiggeri och fattigdom inte kunnat lösas med hjälp av förbud eller 

välgörande insatser. Utan det som tidigare har givit effekt har varit väsentliga sociala 

reformer som tryggar människors sociala behov och garanterar dem civila, politiska och 

sociala rättigheter. 
 
1.2.4 Inkludering och exkludering  

Norman och Pauly (2013) har gjort en studie för att ta reda på hur social inkludering ska 

främjas mellan personer som har en bostad och de som lever i hemlöshet. I resultatet 

framkommer det tre olika teman som var centrala i förståelsen av social exkludering och 

utveckling av inkluderande policys, dessa tre var: orsaker till social exkludering, mot 

social inkludering samt skapande av inkludering. 
 
Orsaker till social exkludering 

Enligt Norman och Pauly (2013) handlar denna punkt om att orsakerna till social 

exkludering är förknippat med hemlöshet. Under denna rubrik belyses faktorer som 

skapar exkludering. Personer som lever i hemlöshet påverkas av en djup social 

exkludering. Studien visar på att strukturerade riktlinjer och utveckling har på ett 

systematiskt sätt exkluderat människor från sociala, kulturella, ekonomiska och 
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politiska processer. Social exkludering definieras på olika sätt, det kan både uppfattas 

som en process och som ett resultat. Detta innebär att människor kan uppleva social 

exkludering på grund av strukturella processer som marginaliserar och stöter bort dem 

från inkomst, bostad och stöd som skulle göra det möjligt för dem att delta i politiska 

beslut i deras samhällen. Det som är centralt för att främja inkludering för dessa 

personer är adekvat inkomst, ekonomisk integration, boende och tillgång till hälsovård 

samt stöd till att delta i sociala och kulturella aktiviteter. 

 

Norman och Pauly (2013) beskriver att ha en bostad kan vara ett primärt sätt att minska 

exkluderingen och det kan även ses som ett steg mot att främja inkludering. Desto mer 

en individ utesluts, desto sämre blir chanserna till att förbättra dennes livssituation, 

vilka minskar med tiden. Att vara hemlös och exkluderad från samhället kan leda till 

både kortvariga och långvariga hälsoeffekter. Personer som lever i hemlöshet är ofta 

fattigare än den allmänna befolkningen. När dessa personer har fått ett boende och har 

fått tillgång till sjukvård förbättras deras hälsa, men det kan även vara så att när  de 

kommer ur hemlösheten känner de sig isolerade och ensamma samt att de har brist på 

förtroende till andra på grund av deras tidigare livserfarenheter.  

 

Mot social inkludering 

Norman och Pauly (2013) beskriver att personer som lever i hemlöshet eller som lever i 

bostadssårbarhet kan upplevas vara en utstött grupp då de har begränsad tillgång till 

materiella resurser. De personer som lever eller har levt under dessa förhållande har 

därför en speciell förmåga att informera om lösningar på detta problem samt ge 

information som andra inte skulle ha tillgång till annars. Om dessa personer får 

möjlighet till att delta aktivt i lösningen på problemet med hemlöshet skulle 

maktobalansen börja hanteras, vilket är en källa till exkludering men genom att ta med 

dessa personer i frågan om hemlöshet främjas inkluderande. 

 

Skapande av inkludering 

Social inkludering och exkludering menar Norman och Pauly (2013) går att beskriva 

som två sidor av ett mynt. För att kunna främja social inkludering måste de processer 

och riktlinjer som utesluter personer som lever i hemlöshet förändras. Personer som inte 

lever i hemlöshet har inte samma förmåga att kunna förstå hela spannet av 

känslomässiga, sociala och hälsoeffekter som personer i hemlöshet lever i. Politiska 

åtgärder för att ta itu med hemlösheten förblir ofta gissningar som baseras på 

ofullständig kunskap om de aktuella frågorna, just därför är det nödvändigt att personer 

som lever i utsatta situationer får en talan. 

 

Norman och Pauly (2013) beskriver att det framkom i studien av personer som lever 

eller levt i hemlöshet att rimliga priser på bostäder, stöd, inkomst samt hälso- och 

sjukvård är viktiga frågor för att främja inkludering. De behöver regelbundet få tillgång 

till matbanker, soppkök, inlämningscenter samt andra verksamheter som är 

kostnadsfria, för att kunna få äta, duscha samt få rena kläder. De personer som fattar 

beslut som påverkar personer som lever i hemlöshet har förmodligen dusch, mat och 

möjlighet till att tvätta finns förmodligen i deras bostad. De flesta har även cykel, bil 

eller busskort för att kunna resa till olika möten som de ofta också får betalt för att delta 

i. Att förse personer som lever i hemlöshet med busskort, näringsrik mat åtgärdar 

minimalt nödvändiga behov. Att kunna erbjuda dessa personer deltagande i 

utvecklingsmöten eller olika typer av forskning som leder till beslutsprocesser kan 

också vara väsentligt. Det är nödvändigt för samhället att hjälpa dem med dessa 

materiella saker för att personerna ska kunna ha råd att delta i forskning och politik som 
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berör deras liv. Ett stödjande deltagande i olika beslutsprocesser är centralt som ett 

första steg mot social integration och det är även avgörande för inkluderande politik. 

 

1.3 Insatser 
1.3.1 Boendetrappan  

Socialstyrelsen (2015) beskriver att boendetrappan är den vanligaste modellen i Sverige 

för hur de olika kommunerna i landet anordnar sina boendeinsatser. Boendetrappan är 

en modell som finns till för att hjälpa personer som befinner sig i hemlöshet komma 

tillbaka till ett stabilt boende eller en egen bostad. Det handlar om att personen 

genomgår olika typer av boenden för att på så vis träna sig själv till att klara av ett eget 

boende. Klienten går steg för steg igenom olika typer av boenden, det kan till exempel 

börja med ett härbärge, lågtröskelboende för att sedan gå vidare till en träningslägenhet. 

 

Sahlin (2005) beskriver att desto längre upp på trappan personen befinner sig desto 

bättre villkor får personen vad gäller trygghet av varaktighet, frihet, integritet, fysisk 

standard och utrymme. Socialstyrelsen övervakar de hemlösas framsteg och 

ansträngningar vad gäller de underliggande problemen, vilket kan vara missbruk, 

skulder, arbetslöshet eller liknande. 

 

Detta fenomen väljer Sahlin (2005) att kalla för en ”bostadskarriär” då det handlar om 

att Socialtjänsten erbjuder steg uppåt på trappan vilket sker som en belöning på goda 

prestationer och gott beteende. Om den boende däremot inte har ett gott beteende och 

goda prestationer kan den istället bli straffad med vräkning eller bli omplacerad till ett 

steg längre ned på trappan. 

 

Sahlin (2005) beskriver att det inte finns någon myndighet, institution eller lagstiftning 

som har som uppgift att tillhandahålla varaktiga bostäder åt personer som lever i 

hemlöshet. Olika lokala sociala myndigheter anordnar rum och hyreslägenheter till 

dessa personer på en sekundär bostadsmarknad som oftast anordnas som en 

boendetrappa. Syftet med detta är att lära upp och övervaka dessa personer från gatan 

till ett vanligt boende. 

 

Sahlin (2005) menar att boendetrappan och den sekundära bostadsmarknaden inte löser 

problemen med hemlöshet utan att det istället förstärker problemet. Under det senaste 

decenniet har den sekundära bostadsmarknaden växt väldigt mycket utan att det funnits 

någon positiv verkan på hemlöshet utanför denna bostadsmarknad. Studier har även 

visat på att trappans uppsättning har skapat ”behov” för lågtröskelboende och de 

socialsekreterare som agerade som hyresvärdar skapade uteslutningsprinciper som var 

svårare att uppfylla än de på den vanliga bostadsmarknaden. Det finns fler hemlösa 

personer i de kommuner som använder sig av boendetrappan än vad det finns i andra 

kommuner. Boendetrappan påverkar hemlösheten genom att den bevarar ett system för 

övning och kontroll som underlättar för brister hos de hemlösa. Dessutom är det 

hyresvärdarna som bestämmer genom deras kriterier vem som blir hemlös. 

Hyresvärdarna legitimerar och förstärker negativa teorier om hemlösa personer och 

utesluter dem från den vanliga bostadsmarknaden då de anses inkapabla till att ha ett 

eget boende. Det har även visat sig att det är väldigt få som klarar av att ta sig upp för 

alla trappsteg i boendetrappan och det kan ta flera år innan de kan hoppas på att få ett 

eget boende. Det kan även uppstå andra saker som förhindrar personerna att få eget 

boende och det kan handla om ovilliga hyresvärdar som ignorerar vad dessa personer 

har åstadkommit eller sätter upp andra kriterier för dem för att kunna bli godkända som 

hyresgäster. 
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Sahlin (2005) förklarar att det är vanligt att de hemlösa börjar på botten av trappan och 

att de för det mesta går upp några steg för att sedan falla ned igen eller att de vräks av 

sociala myndigheter och måste börja om från början igen. Detta leder ideligen till att de 

hemlösa ser dessa myndigheter som opålitliga då deras beslut är svåra att förutse, vilket 

i sin tur leder till att systemet tappar sin trovärdighet bland de som lever i hemlöshet och 

även bland de socialarbetare som arbetar ute på fältet. 

 

Socialstyrelsen (2015) beskriver att insatser i form av boendetrappan ska erbjudas till 

personer som har ett beroende eller missbruk av alkohol och narkotika som lever i 

hemlöshet i undantagsfall. Socialstyrelsen menar på att det är osäkert vilken nytta 

boendetrappan har. Å ena sidan kan ett boende skapa rutiner och struktur för klienten 

vilket gör att klienten kan fungera bättre, å andra sidan kan boendetrappan ha negativa 

effekter. Ett exempel på detta kan vara att det är svårt för klienten att ta sig från ett steg 

till ett annat eller att klienten faller längre ned i trappan. 

 
1.3.2 Bostad först  

Busch-Geertsema (2013) beskriver att Bostad först var något som framkom mellan åren 

2011-2013 av PROGRESS programmet i den Europeiska Kommissionen, till en början 

var detta ett ”särskilt experimentprojekt”. Målet var att utvärdera lärande mellan lokala 

projekt i tio olika europeiska städer som ger hemlösa individer ett långsiktigt och 

självständigt boende, där individen även får det stöd hen behöver. Då hemlösheten 

existerar i hela Europa menar författaren att skapandet av något nytt för de hemlösa var 

nödvändigt, speciellt med tanke på att de verksamheter som redan finns för de hemlösa 

inte har någon långsiktig lösning på hemlösheten. 

 

Socialstyrelsen (2015) beskriver att grundtanken för denna insats är att personer som 

lever i hemlöshet ska få en bostad innan de påbörjar någon vård eller behandling. Att ha 

en boendestabilitet ligger först och främst i centrum och efter detta ska stöd och vård 

erbjudas. De krav som gäller för att få en bostad först är att trettio procent av klientens 

inkomst går till att betala hyran samt att klienten tar emot hembesök minst en gång per 

vecka. Detta innebär alltså att inga krav ställs på att klienten ska vara nykter eller ha 

påbörjat en behandling. 

 

Busch-Geertsema (2013) beskriver att inom Bostad först projektet placeras den hemlösa 

direkt på ett långsiktigt boende, en egen bostad utan några krav på att denne ska gå 

igenom några övergångsprogram, till skillnad från boendetrappan. Bostad först innebär 

inte bara ”bostad” utan det innebär också att den hemlöse även får ett socialt stöd för att 

kunna återgå till bostadsmarknaden på ett bra sätt. Det finns heller inga villkor på den 

hemlösa, hen behöver inte engagera sig eller genomfölja några behandlingar för att 

uppnå nykterhet för att kunna behålla bostaden. 

 

Busch-Geertsema (2013) förklarar vidare att Bostad först har utvecklats till motsats för 

boendetrappan. Boendetrappans tillvägagångssätt kräver att personerna ska vara redo 

för en bostad genom att utföra en behandling för sitt missbruk först. Bostad först 

handlar om att ge personerna en bostad så fort som möjligt och menar på att det är en 

grundläggande rättighet att ha en bostad. Det ska inte vara något som en person 

förtjänar genom att lösa sina problem, förändra sitt beteende eller liknande. Stödet ges 

till de individer i hemlöshet som behöver det, att vara nykter och/eller ha motivation till 

att bli det är inget krav på att få bostad. Att personen missköter sig i lägenheten kan 

heller inte leda till vräkning. Busch-Geertsema beskriver att det kan vara mer effektivt 
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att ge individen sociala insatser i hens eget hem, då personen har en känsla av säkerhet 

och stabilitet. 

 

Busch-Geertsema (2013) menar att det finns en bred övertygelse hos människor att en 

hemlös person med stora behov av stöd inte klarar av att betala hyran. Bostad först 

modellen i USA har visat att detta inte stämmer, även de personer som är väldigt utsatta 

och som har komplexa behov har visat sig att kunna betala sin hyra så länge de fått det 

stöd som behövs. Socialstyrelsen (2015) rekommenderar att Socialtjänsten bör erbjuda 

insatser i form av bostad först till personer som har ett beroende eller 

missbruksproblematik, de menar på att denna insats medverkar till förhöjd 

boendestabilitet. 

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt  
1.4.1 Social exkludering  

Petersson och Davidsson (2016) beskriver att finns fyra typer av tolkningar av social 

exkludering som har framförts av sociologer, fattigdomsforskare och samtida ekonomer, 

vilka är följande; social exkludering som berövande av förmågor, social exkludering 

och fattigdom, social exkludering ur system samt social exkludering som vertikala 

processer. 

 

Det första typen är social exkludering som berövande av förmågor. Petersson och 

Davidsson (2016) beskriver att denna typ av exkludering handlar om att en individ kan 

bli fråntagen viktiga förmågor som är nyckeln till möjligheter att obehindrat kunna delta 

i det samhälleliga livet. Att en person blir exkluderad från ett område kan leda till att 

denne blir exkluderad från andra områden också. Ett exempel på detta kan vara att 

personen blir exkluderad från arbetsmarknaden som sedan kan leda till att denne också 

blir exkluderad från bostadsmarknaden. Författarna beskriver att det finns två olika 

typer av exkludering, aktiv exkludering som handlar om att personen blir exkluderad 

med avsikt, det kan till exempel handla om flyktingar som blir nekade asyl i ett land 

som de sökt sig till, då blir de alltså utsatta för aktiv exkludering. Passiv exkludering 

handlar om att personen blir exkluderad oavsiktligt, detta kan till exempel handla om 

lågutbildade ungdomar som inte kommer in på arbetsmarknaden på grund av ekonomisk 

lågkonjuktion. Detta innebär att de blir arbetslösa och på så sätt exkluderade från 

arbetsmarknaden, dock inte avsiktligt, men de blir exkluderade från ett viktigt område i 

samhället. 

 

Enligt Petersson och Davidsson (2016) är den andra typen social exkludering och 

fattigdom som handlar om att personer blir uteslutna från mänskliga rättigheter, det kan 

ibland ske genom indirekta eller direkta diskriminerande praktiker. Författarna beskriver 

att den centrala delen i social exkludering består av att en individ inte deltar i olika typer 

av uteslutningsprocesser som individen eller gruppen inte har någon kontroll över. Talas 

det om individnivå handlar det om brist av materiella medel och limiterade möjligheter 

för individen att delta i samhällslivet. Talas det om samhällsnivå handlar begreppet om 

en nedtoning av den sociala sammanhållningen som ett led av att samhällets 

institutioner minskat utjämningen av tillgången till resurser, varor, aktiviteter, och 

tjänster. 

 

Den tredje typen social exkludering ur system menar Petersson och Davidsson (2016) 

handlar om att social exkludering mer ses som en allmän process som inkluderar alla 

människor i ett samhälle. Författarna beskriver att det går att urskilja två olika typer av 

system, funktionssystem och organisationssystem. Funktionssystem kan handla om 
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utbildning, religion, politik, ekonomi till exempel. Organisationssystem kan handla om 

skolor, kyrkor, företag och domstolar. Personernas inkludering respektive exkludering 

från olika system är ett grundläggande villkor, däremot menar författarna att det är 

omöjligt för en person att vara inkluderad i alla system. En fråga som författarna tar upp 

som intressant är vilken typ av system personen har blivit exkluderad från, de menar att 

vissa system är grundläggande för personens möjligheter att kunna uttrycka sin mening 

eller för att kunna försörja sig. 

 

Den fjärde och den sista typen är social exkludering som vertikala processer, vilket 

Petersson och Davidsson (2016) beskriver handlar om att social exkludering bör ses 

som vertikala exkluderingsprocesser som kan förekomma på alla positioner i ett 

samhälle. Detta innebär att även de människor som ingår i samhällets mellersta och övre 

ekonomiska inkomstskikt inkluderas. Författarna menar att social exkludering bör 

betraktas som institutionella, strukturella eller aktörsdrivna utstötningsprocesser som 

finns på alla lägen i samhällets sociala hierarki. Författarna beskriver att det finns vissa 

likheter mellan denna typ av exkludering och typ tre som beskrevs ovan. Författarna 

beskriver att en person kan vara inkluderad i det mesta i samhället, men denne kan 

fortfarande vara exkluderad från andra saker. Det kan till exempel handla om att en 

person har bostad, gott om pengar och ett stabilt arbete men samtidigt blir personen 

avvisad från att delta i en förening. 

 

Sahlin (2016) tar upp två olika fenomen, rumslig exkludering och rättslig exkludering.  

Rumslig exkludering kan handla om saknad av bostad och det kan även handla om 

permanent eller tillfällig exkludering av rummet. Rättslig exkludering handlar om att en 

person nekas eller blir fråntagen rätten till att ha en bostad. Att en person tvingas sova 

utomhus handlar inte enbart om både en rumslig och rättslig exkludering från en egen 

bostad, utan det handlar även om att personen saknar den sociala dimensionen av ett 

hem samt att personen ifråga utsätts för andra människors kontroll. Med tanke på att 

denne person kan befinna sig hemma hos andra personer, i olika lokaler eller på en 

allmän plats blir personen underkastad antingen andra personers eller företags behag 

eller förordningar och lagar som finns i ett samhälle, om vad hen får och inte får göra. 

 

Cederlund och Berglund (2014) menar att människors personliga identitet och 

identiteten som samhällsdeltagare utvecklas i sociala samspel med andra. Vidare 

beskriver författarna stämpling, vilket innebär att individer under lång tid och på många 

olika sätt utsätts för budskap om att de inte räcker till. Vidare påverkar stämplingen 

individens självbild och denne försöker upprätthålla bilden av sig själv som en avvikare. 

Om den professionella förstärker individens uppfattning om sig själv som värdelös 

fungerar det som en del i en exkluderingsprocess, vilket gör det viktigt för den 

yrkesverksamma att gynna individens egna utveckling och förbise bristerna och 

problematiken. 

 

Hemlösa personer har blivit fråntagna viktiga nycklar i samhället som de behöver för att 

kunna klara av livet i vardagen, vilket i många fall även har lett till att de blivit 

exkluderade från andra sammanhang. Många individer i hemlöshet är exkluderade från 

den ordinära bostadsmarknaden, samt att de är exkluderade från arbetsmarknaden och 

andra system. Det är grundläggande system som en person behöver vara inkluderad i för 

att kunna upprätthålla en skälig levnadsstandard. Saknad av bostad kan leda till brist på 

trygghet, saknad av arbete kan leda till svårigheter med försörjning och liknande, just 

därför anser vi att denna teori är relevant inför detta arbete. 
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1.5 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att belysa hur yrkesverksamma från olika verksamheter beskriver 

sitt arbete med hemlösa personer samt vilka individuella och strukturella faktorer som 

påverkar deras arbete.  

 
1.5.1 Frågeställningar  

 

1. Hur beskriver de yrkesverksamma de olika hemlösas problematik och sitt arbete 

med dem? 

2. Vilka villkor, hinder och möjligheter ser de i sitt arbete med hemlösa? 

 

 

2 METOD 
I detta avsnitt beskrivs vilka utgångspunkter som använts i detta arbete samt vilka 

kvalitetskriterier som har varit relevanta.  

 

2.1 Metodologiska utgångspunkter  
2.1.1 Hermeneutisk utgångspunkt 

Hermeneutiska och kritiska studier söker efter en insikt, en helhetsförståelse av ett visst 

fenomen. Den hermeneutiska metoden innebär att forskaren lever sig in i och försöker 

förstå en annan individs handlingar. Forskaren försöker få en fullständig förståelse över 

händelseförloppet genom att tolka det. Inom den hermeneutiska forskningen har språk 

och dialog mellan människor en betydande roll. Om det finns för stora skillnader mellan 

betydelserna de involverade personerna lägger i orden, bland annat definitioner av 

begrepp och fackuttryck, leder det till att förståelsen får brister (Eriksson & Hultman, 

2014). Arbetet har en hermeneutisk utgångspunkt för att kunna få en djupare förståelse 

för hur de professionella arbetar med de hemlösa, för att på ett djupare plan kunna förstå 

vilka hinder och möjligheter de möter i arbetet med hemlösa individer. 

 
2.1.2 Kvalitativ utgångspunkt  

Bryman (2011) beskriver tre utgångspunkter som kännetecknar den kvalitativa 

forskningen; en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik, en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt samt en ontologisk ståndpunkt. Den kvalitativa 

forskningen har en induktiv (erfarenhetsmässig) syn på förhållandet mellan teori och 

praktik, det vill säga att teorin uppkommer genom grundval av de praktiska 

forskningsresultaten. En kunskapsteoretisk ståndpunkt framställs som tolkningsinriktad, 

vilket innebär att tyngden ligger på förståelsen av den sociala verkligheten av hur 

individer i en viss miljö tolkar den verkligheten. En ontologisk ståndpunkt beskrivs som 

konstruktionistisk, det vill säga att sociala egenskaper är resultatet av samspelet mellan 

individer och inte av företeelser som finns och som är åtskilda från de som är 

involverade i dem. Arbetet har en kvalitativ utgångspunkt för att få en djupare förståelse 

och kunskap för det valda problemområdet. Resultatet bidrar till en lämplig teori om 

orsakerna bakom hemlöshet samt vilka svårigheter och möjligheter de professionella 

möter i arbetet. 

 

2.2 Kvalitetskriterier 
2.2.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet, även kallat tillförlitlighet, innebär att mätningarna är korrekt gjorda. 

Validitet innebär att forskaren undersökt det den vill undersöka och ingenting annat. 
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Om forskaren undersökt det den vill och om det är gjort korrekt har undersökningen hög 

reliabilitet (Thurén, 2007).  

Extern reliabilitet står för den utsträckning i vilken en undersökning kan replikeras, det 

vill säga upprepas. Inom den kvalitativa forskningen är detta kriterium i många fall 

svåruppnåeligt, då det inte är möjligt att låsa sociala betingelser eller en social miljö för 

att replikera dem. Intern reliabilitet innebär att forskarlagets medlemmar kommer 

överens om hur de ska tolka det de hör och ser (Bryman, 2011). 

 

Intern validitet innebär att det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens 

observationer och dennes teoretiska idéer. Den interna validiteten fungerar som en 

styrka inom kvalitativa undersökningar då den långvariga delaktigheten och närvaron i 

en social grupp gör det möjligt för forskaren att garantera en hög grad av 

överensstämmelse mellan begrepp och observationer. Extern validitet handlar om den 

utsträckning i vilken resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och 

situationer. Den externa validiteten utgör ett problem för kvalitativa forskare på grund 

av tendensen att använda begränsade urval och fallstudier (Bryman, 2011). 

 

Målet med detta arbete är inte att skapa en generell bild av hur hemlösheten ser ut i 

Sverige utan det är att på ett djupare plan söka förståelse för den professionelles 

upplevelser och erfarenheter kring ämnet. Att replikera detta arbete är i stort sett 

omöjligt då andra professionella kanske inte delar samma bild av området som de 

personer som medverkat i detta arbete samt att andra verksamheter kan arbeta på andra 

sätt. 

 

2.3 Planering och genomförande 

I detta avsnitt beskrivs hur utformningen av arbetet har gått tillväga. Genom att beskriva 

hur urval gjordes, vilka förberedelser som krävdes för att utföra arbetet, hur den 

insamlade datan hanterades och hur den tolkats samt hur de forskningsetiska 

överväganden såg ut. 

 

2.3.1 Urval – sampling 

Inom den kvalitativa forskningen används främst målinriktade/målstyrda urval. Det 

målinriktade urvalet är i grunden ett försök till att skapa överensstämmelse mellan 

forskningsfrågorna och urvalet. Målstyrda urval handlar främst om att forskaren väljer 

ut enheter (dokument, individer, organisationer med mera) med en direkt anvisning till 

de formulerade forskningsfrågorna. Vid användandet av målstyrda urval sker urvalet 

oftast på mer än en nivå. Först sker ett urval av de organisationer eller verksamheter 

som är av intresse att undersöka (Bryman, 2011). I detta arbete skedde det första urvalet 

genom att cirka sexton olika verksamheter som ansågs passa till arbetets 

forskningsfrågor och syfte kontaktades via mejl (se bilaga A). Dessa verksamheter 

hittades genom olika sökningar via sökmotorn Google samt kontakt med Socialtjänsten. 

Av de verksamheter som kontaktades var det cirka fem stycken som svarade, vilket 

ledde till att de fick medverka i detta arbete. 

 

Efter det sker ett urval av vilka intervjupersoner som forskaren har intresse av att 

intervjua (Bryman, 2011). I det andra urvalet var målet att intervjua personer med minst 

två års erfarenhet och relevant utbildning inom området, detta val gjordes för att få 

respondenter med en god inblick i det valda området. Urvalet skedde genom att kontakt 

togs med den ansvarige för de olika verksamheterna där önskemålet var att få utföra två 

intervjuer med personal som arbetade på de olika verksamheterna, målet var att 
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intervjua åtta personer. I slutändan blev det fem olika verksamheter som deltog i arbetet, 

ett stödboende, en daglig verksamhet för hemlösa, en daglig verksamhet för EU-

migranter, ett boende för personer med aktivt missbruk samt ett akutboende. 

Sammanlagt blev det sju respondenter som medverkat i arbetet med olika utbildning, 

allt mellan sjuksköterska, socionomer, beteendevetare och barnskötare. Deras 

arbetslivserfarenhet varierade mellan ett och ett halvt år upp till tjugofem år.  

 
2.3.2 Förberedelser 

2.3.2.1 Praktiskt förberedande 

Inför en intervju finns det en del praktiska detaljer att tänka på. Det innebär att bekanta 

sig med den miljö där respondenten arbetar då det kommer underlätta förståelsen och 

tolkningen av det som personen berättar. Vanligtvis spelar kvalitativa forskare in 

intervjuerna för att sedan skriva ut dem och då är det viktigt att ha en bra bandspelare. 

Att spela in och skriva ut intervjuerna är viktigt för att ha möjlighet att fånga 

respondenternas svar med deras egna ord (Bryman, 2011). I detta arbete skedde 

förberedelserna inför intervjuerna genom inläsning av relevant information om de olika 

verksamheterna som skulle besökas. Detta gjorde det möjligt att vara förberedd inför 

intervjun, att kunna ställa följdfrågor som respondenten inte tog upp självmant. 

Intervjuerna spelades in genom en applikation på mobiltelefonen som prövades innan 

intervjun genom ett testsamtal med utomstående part för att se till att ljudet upptogs 

korrekt och för att bekanta sig med applikationens funktioner.  

 

Miljön för intervjun bör vara lugn och ostörd då en knappt hörbar intervju är svår att 

analysera. En lugn miljö bidrar även till att respondenten inte behöver oroa sig för att 

någon utomstående kan höra vad som sägs. Efter genomförd intervju är det viktigt att 

notera var intervjun genomfördes, hur den gick, om nya intresseområden dök upp samt 

hur miljön runt omkring såg ut (Bryman, 2011). Respondenterna fick själva välja en 

plats där de kände sig bekväma med att bli intervjuade, vilket blev små samtalsrum på 

de olika verksamheterna. 

 
2.3.2.2 Utformning av intervjuguide 

Den semistrukturerade intervjuguiden består av en mer strukturerad lista med de 

frågeställningar som ska beröras under intervjun. Frågorna bör göra det möjligt för 

intervjuaren att få information om hur respondenterna upplever sin omgivning. Under 

förberedelserna av intervjuguiden är det viktigt att ha en ordning bland utvalda teman så 

att frågorna i dessa teman följer varandra på ett bra sätt. Intervjufrågorna och temana 

ska formuleras så att de underlättar svar på studiens frågeställningar, dock är det av stor 

vikt att inte specificera frågorna för mycket eller att ställa ledande frågor. Det är viktigt 

att använda ett förståeligt språk som passar respondenterna. Slutligen är det av stor vikt 

att fråga om bakgrundsinformation om respondenten, till exempel namn, kön, ålder 

samt position i organisationen eller verksamheten för att ha möjligheten att sätta in hens 

svar i ett sammanhang (Bryman, 2011). I detta arbete skrevs frågeställningarna upp på 

ett spontant sätt till en början, sedan placerades frågorna under tre olika teman vilka var 

bakgrund, hinder/möjligheter i arbetet samt respondentens egna tankar och upplevelser 

(se Bilaga B). Detta gjordes för att underlätta flödet under intervjuns gång, att det skulle 

finnas en röd tråd genom intervjun och för att lättare kunna få svar på det syfte och de 

frågeställningar vi har.  
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2.3.3 Datainsamling 

2.3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har en lista med förhållandevis 

specifika teman, en intervjuguide, som ska beröras under intervjun. Frågorna behöver 

inte komma i den ordning som i intervjuguiden och frågor som inte finns antecknade 

kan ställas om intervjuaren knyter an till något respondenten sagt. Frågorna ställs ofta i 

ursprungsordningen. Intervjuguiden bidrar till stor frihet för respondenten att utforma 

svaren på sitt eget sätt. Intervjuprocessen är flexibel och tyngdpunkten ligger på hur 

respondenten tolkar och uppfattar frågor, det vill säga vad respondenten anser vara 

viktigt vid en förklaring (Bryman, 2011). Överlag följdes intervjuguiden i detta arbete, 

men vid intervjuer med verksamheter som inte var planerade att ha med till en början 

uppstod andra frågor som kändes relevanta att ha med. De verksamheter som detta 

skedde i var den dagliga verksamheten för EU-migranter samt akutboendet. Det fanns 

även frågor som valdes bort för att de inte passade in vid just de verksamheterna. 

 
2.3.4 Databearbetning 

2.3.4.1 Transkribering  

Transkribera innebär att transformera, det vill säga att ändra från en form till en annan. 

Utskrifterna är en översättning av en muntlig diskurs, en berättarform, till en skriftlig 

diskurs, en annan berättarform. Utskrivningar av intervjuer som är väl gjorda blir 

intervjuprojektets hårda empiriska kärna (Kvale & Brinkmann, 2009). 

En grundregel vid utskrifter av forskningsintervjuer är att tydligt ange i rapporten hur 

utskrifterna har gjorts. Det finns inga specifika standardregler vad gäller utskrifter av 

intervjuer, däremot handlar det om flertalet val som ska göras. Valen handlar om 

hurvida intervjuuttalandena ska återges ordagrant, vilket även innefattar betoningar, 

pauser, skratt och upprepanden. Om flera personer ska skriva ut intervjuer är det av stor 

vikt att de använder sig av samma förfaringssätt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Inför transkriberingarna i detta arbete har transkriberingsregler skrivna av Åbo Akademi 

(u.å.) använts för att transkriberingarna skulle ske på samma sätt samt för att de skulle 

vara så noggrant skrivna som möjligt. Dessa regler innebar att varje replik markerades 

med en ny rad, att respondentens egna kommentarer som inte hade med själva intervjun 

att göra markerades med [] för att kunna urskilja detta från resten av konversationen. 

Reglerna handlade även om att ha principer inför hur pauser, skratt och liknande skulle 

markeras i texten samt att allt som sades under intervjun skulle skrivas ut ordagrant, 

men vid behov hoppades hummanden och upprepningar av enskilda ord över.  
 

Kvalitativa forskare är intresserade av vad respondenterna säger och hur de säger det. 

Transkribera intervjuer är en lång process, där en timmes intervju kan ta runt sex 

timmar att renskriva och det blir mycket text som ska analyseras. En kontinuerlig 

transkribering gör att forskaren blir medveten om de olika teman som framkommer 

under intervjuerna. Misstag som kan uppstå under transkriberingsprocessen är att 

forskaren hör fel, blir trött på att lyssna eller slarvar (Bryman 2011). Intervjuerna i detta 

arbete transkriberades vilket innebär ordagranna utskrivningar av det inspelade 

materialet. För att bespara tid delades transkriberingarna upp oss emellan. 

Transkriberingarna skedde kort efter att intervjuerna hade utförts, ungefär en till två 

dagar efteråt. Transkriberingarna gjordes noggrant för att säkerställa att ingenting som 

sades under intervjun missades. Detta gjordes genom att transkriberingarna skrevs först 

en kort tid efter intervjun, sedan spelades inspelningarna upp ännu en gång men denna 

gång med textmaterialet framför oss för att kunna se över att ingenting hade missats. 
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Sedan gjordes en genomgång av texterna för att se över eventuella stavfel och för att 

säkerställa sekretessen. Utifrån konfidentialitetskravet har verksamheterna benämnts 

med bokstäverna A till E. Bokstäverna bidrar till konfidentialiteten och att de inte ska 

finnas möjlighet att identifiera respondenterna eller verksamheterna. 

 
2.3.5 Analys och tolkning 

2.3.5.1 Meningskoncentrering 

Analysmetoden meningskoncentrering innebär att respondentens yttranden dras 

samman till kortare formuleringar. Längre uttalanden pressas ihop till kortare 

uttalanden, där kontentan av det som sagts formuleras om med färre ord. 

Meningskoncentrering gör det möjligt att analysera omfattande och komplexa intervjuer 

genom att leta efter naturliga meningsenheter och utveckla deras huvudteman. 

Intervjuernas huvudteman kan göras till föremål för mer omfattade teoretiska analyser 

och tolkningar (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Intervjuanalysen omfattar vanligtvis fem steg. (1) Intervjuerna läses av forskaren för att 

få en känsla av helheten. (2) Forskaren fastlägger de naturliga ”meningsenheterna” i 

intervjuerna, det vill säga så de uttrycks av respondenten. (3) Forskaren formulerar det 

tema som dominerar en naturlig meningsenhet och ger teman åt uttalanden från 

respondenternas synvinklar så som de uppfattas av forskaren själv. (4) Frågor ställs till 

meningsenheterna utifrån undersökningens syfte. (5) Hela intervjuns centrala och icke 

överflödiga teman knyts samman i en deskriptiv utsaga (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

För att få ut så mycket som möjligt från det material som samlades in genom 

intervjuerna har meningskoncentrering används som analys i detta arbete, där de fem 

stegen som beskrivs ovan har följts. Genom att följa dessa fem steg har olika 

övergripande teman kunnats urskiljas i textmaterialet, vilket är följande: Insatser för de 

som befinner sig i hemlöshet, Svårigheter i mötet av olika grupper i hemlöshet samt 

Faktorer som kan påverka arbetet med hemlösa. 

 
2.3.6 Forskningsetiska övervägande 

Det finns fyra principer som forskaren bör ta hänsyn till, vilka är följande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 
2.3.6.1 Information- och samtyckeskravet 

Om forskaren ska ta samtyckeskravet på allvar måste denne se till att de personer som 

ska delta i studien får korrekt information om vad studien handlar om. Däremot får det 

inte vara för mycket information eftersom det kan bli svårt för respondenten att hantera 

all information. Ges för mycket information ut kan det även leda till att respondenten 

styrs av detta när hen ska svara på intervjufrågorna (Forsman, 1997).  

 

Det är nödvändigt att garantera sig om att respondenterna har förstått att deltagandet är 

frivilligt. Respondenterna har rätt att avbryta när som helst under intervjun om de 

känner att de inte vill fortsätta längre och de kan göra detta utan att uppge någon 

specifik anledning till varför de väljer att avbryta. Det är även viktigt att garantera att 

respondenterna har fått all information som de behöver för att delta i studien. Vissa 

personer kan har svårt att uppfatta saker muntligt, då kan det vara bra att även ha givit 

dem skriftlig information (Forsman, 1997). 
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2.3.6.2 Konfidentialitet- och nyttjandekravet 

Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifterna om personerna som medverkat i 

arbetet behandlas med konfidentialitet, vilket innebär att uppgifterna ska hållas hemliga 

för utomstående. Nyttjandekravet handlar om att det material som samlats in under 

arbetets gång från de personer som medverkat i arbetet endast används till den aktuella 

forskningen och inte till något annat (Bryman, 2011). 

 
2.3.6.3 Tillvägagångssättet i detta arbete 

För att kunna uppfylla informationskravet i detta arbete skickades ett missivmejl (se 

Bilaga A) ut till samtliga respondenter. I detta mejl framgick det vilka vi är, varför de 

hade blivit kontaktade samt syftet med vårt arbete. Det beskrevs även att det var 

frivilligt att delta i arbetet, att materialet skulle spelas in samt att de inte skulle gå att 

identifiera i det slutgiltiga arbetet. Det beskrevs att handledare och examinator kunde 

komma vilja ta del av inspelningarna. Respondenterna fick möjlighet att kontakta oss 

via telefon eller mejl ifall de hade fler frågor angående studien. 

 

Vid intervjutillfället blev respondenterna ännu en gång informerade om att det var 

frivilligt att delta i arbetet och att de när som helst under intervjuns gång kunde välja att 

avbryta den. De fick ange ett muntligt samtycke innan intervjun kunde påbörjas för att 

samtyckeskravet skulle uppfyllas. De blev även påminda om hur deras material skulle 

hanteras, att inspelningarna kasseras efter godkänd examination samt att handledare och 

examinator kunde vilja ta del av inspelningarna. Det togs även upp att arbetet skulle 

publiceras och finnas tillgängligt. För att kunna uppfylla konfidentialitetskravet har 

respondenterna fått pseudonymer i form av bokstäver, olika platser som beskrevs i 

intervjuerna har avidentifierats för att ingen utomstående ska kunna koppla samman 

respondenternas svar till dem. 

 

Nyttjandekravet i detta arbete innebär att respondenternas intervjuer endast kommer att 

användas i detta arbete, respondenterna blev tillfrågade om de ville ta del av det färdiga 

resultatet vilket vissa av dem ville och de kommer att få det mejlat till sig. 

 

3 RESULTAT  
Under den empiriska datainsamlingen har fem olika verksamheter för hemlösa individer 

besökts i två olika städer i Sverige som benämns med stad ett och stad två. Det är 

sammanlagt sju respondenter som har medverkat i arbetet. På två verksamheter 

intervjuades två respondenter på vardera verksamhet, på de tre resterande 

verksamheterna var det endast en respondent per verksamhet. Vi har valt att benämna 

verksamheterna med bokstäver från A till E för att avidentifiera verksamheterna och för 

att underlätta för läsaren har vi valt att beskriva vilka verksamheter som är vilka. 

Verksamhet A - dagverksamhet 

Verksamhet B - boende för personer i aktivt missbruk 

Verksamhet C - verksamhet för EU-migranter (två respondenter) 

Verksamhet D - stödboende (två respondenter) 

Verksamhet E - akutboende 

 

Vid analysen och tolkningen av datamaterialet som skedde genom 

meningskoncentrering, framkom det tre olika huvudteman, vilka är följande: Insatser 

för de som befinner sig i hemlöshet, Svårigheter i mötet av grupper i hemlöshet och 

Faktorer som kan påverka arbetet med hemlösa. Dessa kommer att beskrivas i 
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kommande avsnitt, samt att det kommer finnas olika underrubriker till huvudrubrikerna.  

 

I resultatet kommer olika begrepp för den hemlösa att användas: klient, besökare, gäst 

och boende, det är olika begrepp beroende på vilken verksamhet det handlar om. 

 

3.1 Insatser för de som befinner sig i hemlöshet 
3.1.1 Vad erbjuds? 

Insatserna som erbjuds till dem som lever i hemlöshet kan vara olika beroende på vilken 

typ av verksamhet de kommer till. Alla verksamheter som medverkat i detta arbete 

erbjuder tak över huvudet antingen för dagen eller för en längre period, de erbjuder även 

mat. Vissa verksamheter tar betalt och andra får uppdrag från Socialtjänsten som betalar 

för platsen. 

 
3.1.2 Daglig verksamhet 

Inom den dagliga verksamheten kommer individerna dit frivilligt och får hjälp med att 

kontakta olika myndigheter, hjälp med att läsa igenom olika dokument och mejl. De kan 

även få varma kläder, möjlighet att tvätta kläder och duscha. Personerna som besöker 

verksamheten måste betala en viss summa, om det är så att de inte kan betala just den 

dagen så kan de få betala när deras bidrag kommer in. De personer som inte kan betala 

alls kan få hjälpa till i verksamheten, till exempel med att klippa gräs eller skotta snö. 

Detta görs på grund av att verksamhetens grundtanke är att personerna som söker sig dit 

ska betala självkostnadspris, då verksamheten inte sysslar med ren välgörenhet. När 

respondenten blir tillfrågad vad hen gör under en arbetsdag blir svaret följande: 

 

”Allt och inget … väldigt mycket av verksamheten, av mitt arbete här 

handlar om att vara på plats, att finnas tillgänglig. Arbetet som vi gör är ju 

väldigt långsiktigt och det viktigaste fokuset är på ett relationsskapande, att 

bygga upp en trygg och stabil professionell relation mellan mig och våra 

besökare. Då handlar det mest om att finnas till hands, att visa sig, att finnas 

där, att möta varje individ som kommer till verksamheten på ett respektfullt 

och bra sätt.” (Verksamhet A) 

 

Verksamheten för EU-migranter har endast öppet en dag i veckan, då kan besökarna 

komma och få ta en dusch, få rådgivning om det svenska samhället, de kan delta i 

språkkurser, möjlighet att träffa sjuksköterskor och läkare. De kan även få kläder och 

hjälp med att leta efter arbete. Verksamheten har inte några resurser för att ge dem ett 

tak över huvudet för natten. 

 

”/…/ våra besökare de jobbar ju hela dagarna, de sitter ju och tigger eller är 

ute och plockar tomburkar eller försöker så att, vi har ju inga resurser att ge 

dem mer, eftersom vi kan inte öppna något hem för dem, utan vi kan hjälpa 

dem vid de tillfällena på matserveringen ett par timmar mitt på dagen och 

sen på rådgivningen, sen får de ju klara sig själva verksamheten täcker ju 

inte mera.” (Verksamhet C) 

 
3.1.3 Boende för personer i aktivt missbruk 

Verksamhet B är ett boende för personer i aktivt missbruk, de har ett 

andrahandskontrakt och de får stanna på boendet hur länge de vill. Kommer de ur 

missbruket vill de själva gärna flytta därifrån. På boendet finns det olika aktiviteter, 

personalen har kontakt med olika myndigheter, de hjälper till med ADL-träning 
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(Aktiviteter i det Dagliga Livet) och motiverar dem till nykterhet. Respondenten 

beskriver en arbetsdag på följande sätt: 

 

”Ja, allt mellan himmel och jord, börjar med att man kommer på morgonen, 

då är det ju vad heter det överlämning, kvällen lämnar över hur det har varit 

på deras pass och sen är det frukost och sen är det ju telefonen ringer i ett 

från alla olika slags myndigheter, och vi söker upp de boende, går och 

knackar på och frågar hur läget är och sen är det några som vi påminner om 

städning, eller om de behöver ha hjälp med städ, sen kanske vi åker och 

handlar, vi åker till någon annan, alltså det är allt mellan himmel och jord, 

det kan hända vad som helst och man kan ju inte gärna säga att det blir 

långtråkigt, och ja så att vi gör allt mellan himmel och jord kan jag säga.” 

(Verksamhet B) 

 
3.1.4 Stödboende 

När det gäller stödboendet är tanken att klienterna ska bo där under en kortare period, 

mellan sex och tolv månader. Det kan dock bli mer eller mindre, det beror lite på hur det 

ser ut med träningslägenheter, hur motiverade klienterna är och vilken typ av 

problematik de har. De insatser som erbjuds är hjälp med att bibehålla nykterhet genom 

olika drogtester. Klienterna får hjälp med ADL-träning, de kan få hjälp med att sköta sin 

hygien, städa sitt rum samt hjälp med att tvätta kläder. Personalen står mycket för stöd 

och servicefunktioner till de boende. Tanken är att de ska tränas för att kunna bli 

självständiga inför flytten till ett eget boende. Respondenterna beskriver sina 

arbetsdagar på följande vis: 

 

”Det jag gör med mina klienter, det är ju ett stödboende så att man får ett 

uppdrag från socialsekreteraren om vad personen behöver hjälp med oftast 

kan det vara att man ska ha hjälp med bibehålla nykterhet, en del ska ha 

hjälp med och betala hyra, då ska man söka försörjningsstöd, man behöver 

lite hjälp med ja myndighetskontakter, sen så ska man då, sysselsättning är 

en del som behöver stöd med. ADL- träning har vi mycket” (Verksamhet D) 

 

”Att till exempel göra adressändringar, söka bostadstillägg, kontakt med 

myndigheter, planeringsmöte, skriva genomförandeplaner, dokumentera … 

ja olika händelser då, kring de boende och ringa telefonsamtal och så, 

kanske hjälpa dem med något praktiskt och göra hembesök som sagt var, 

också och hjälpa till om det behövs med städ och tvätt och så.” (Verksamhet 

D) 

 
3.1.5 Akutboende 

När det gäller akutboendet kan gästen bli beviljad en plats en, två veckor på boendet av 

sin socialsekreterare. Gästen kan också dyka upp självmant på boendet och få en plats 

om det finns lediga platser, detta sker då via socialjouren som beviljar platsen. 

Akutboendet är till för personer som befinner sig i akut hemlöshet och inte har 

någonstans att ta vägen för natten, men det händer att de spenderar en längre tid på 

boendet också. De måste dock vara ute från boendet en viss tid på dagen för att sedan 

komma tillbaka när boendet öppnar upp för kvällen igen. På akutboendet finns det inga 

insatser då det endast ska vara ett tak över huvudet för de som behöver det. 

Verksamheten får inga pengar för att ha några insatser. 

 

”/…/ det får inte heta nyktert eller drogfritt, man får inte ha någon typ av 
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aktiviteter, för då riskerar man också att, att någon hamnar i, i det här med 

att man gör en insats, en insats ska alltid kunna dokumenteras och följas 

upp, akutboende det är bara en natt”. (Verksamhet E)  

 

På akutboendet får gästerna hjälp med att kontakta Socialtjänsten, de kan även få skjuts 

av verksamheten till sina socialsekreterare. Den professionella arbetar väldigt mycket 

som en serviceperson inom denna verksamhet. 

 

”Så vi, på så vis är kvällar är ju då naturligtvis till mycket stor del en 

servicefunktion, springa öppna skåp, hjälpa dem tillrätta så att säga, det är 

mat på kvällen och sen även, kontakt även då med Socialtjänsten och det är 

framförallt /…/ som ringer och kollar om vi har platser kvar och sådant. Vi 

vet ganska snart, redan vid 14 att vi kanske har bara två eller tre bäddar att 

erbjuda för kvällen.” (Verksamhet E) 

 

3.2 Svårigheter i mötet av grupper i hemlöshet  
3.2.1 Kvinnor i hemlöshet 

 

“/.../ jag har ju inte mött en kvinna som inte har blivit utsatt för våld och 

övergrepp, både fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuellt våld /…/”. 

(Verksamhet A) 

Tre respondenter beskriver kvinnor som mer utsatta än män och de menar att kvinnor i 

hemlöshet inte syns i samhället på samma sätt som män gör. Många gånger finns det 

någonstans för kvinnorna att ta vägen. Respondenterna menar att det finns kvinnor som 

går in i samboliknande förhållanden under en kortare eller längre tid, oftast med en man, 

för att få tak över huvudet och för att eventuellt även tillgodose sitt eget beroende. En av 

respondenterna betonar att hemlösa kvinnor med missbruksproblematik går att utnyttja 

till sängvärme i utbyte mot droger. Om mannen kvinnan lever hos använder mycket 

våld eller åker in på anstalt är det inte ovanligt att hon går vidare till en annan man. De 

tre respondenterna beskriver vidare att kvinnor i regel är bostadslösa men att de kan 

känna sig tvingade att bo hos en man då de inte har någon annanstans att ta vägen. De 

lever i en enorm utsatthet då de ofta blir utsatta för fysiskt våld, psykiskt våld och 

sexuellt våld. Det går att definiera detta beteende som prostitution då hon tvingas betala 

med sin kropp för att få ett boende. På grund av att kvinnor gömmer sig bakom män 

eller hos män syns de inte lika snabbt på gatan eller i samhället. Det kan handla om att 

Socialtjänsten inte får tag i dem då de byter adress eller att de inte har någon adress. 

Detta kan leda till att hjälpen inte når fram till kvinnor lika snabbt som den når män.  

“/.../ en aspekt i hemlöshet är ju också den situation kvinnor faktiskt lever i, 

alltså när man under en kortare eller längre tid lever i en relation med en 

man, eller annan kvinna /.../ just för att få tak över huvudet och kanske 

tillgodose sitt beroende och för mig så är det egentligen att man tvingas 

prostituera sig, för att få tak över huvudet och leva i en väldigt stor utsatthet, 

det är ju verkligen en dold aspekt av hemlöshetsbegreppet, för att du lever 

under någon form av samboliknande förhållanden, men du gör det bara för 

att få tak över huvudet och tvingas betala med din kropp /.../ (Verksamhet 

A)  

 

“/.../ och de här tjejerna som kommer alltså usch, de är otroligt trasiga och 

då är det ju inte bara i kroppsligt om man säger utan det är ju väldigt trasigt 

själsligt, psykiskt, det går inte att jämföra /.../”. (Verksamhet B) 
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“En tjej som pundar henne kan man alltid utnyttja ett tag till, och risken 

också att hon hamnar i en knarkarkvart där hon försörjer med sängvärme 

mot att hon får droger, det tar längre tid innan hon syns på gatan så att säga. 

/.../ och sen är det väl helt enkelt så att män är dumma i huvudet helt enkelt, 

en kvinna kan nästan alltid hitta sängplats för det finns så många torskar på 

stan som tar hem nästan vad som helst, i vilket skick som helst /.../” 

(Verksamhet E) 

 

Två respondenter berättar att hemlöshetens omgivning kantas av en hierarki där kvinnor 

från början är lägre ställda än män. Generellt är män förövarna vid våld mot kvinnor 

men de utsätter även andra män, vanligtvis för fysiskt våld men sexuellt våld är även 

förekommande. Det hör till vanligheterna att utsätta andra för våld eller att själv bli 

utsatt, och vad gäller kvinnor har de oftare själva blivit utsatta. Respondenterna 

beskriver vidare att kvinnor som lever i hemlöshet blir utnyttjade på flera olika sätt. På 

grund av deras låga ställning blir de lätt utnyttjade och de tillåter sig själva bli 

utnyttjade, vilket leder till att de snabbt blir oerhört trasiga. Som kvinna i hemlöshets- 

och missbruksvärlden beskrivs det av respondenten att det hör till vanligheterna att bli 

utsatt för våld och övergrepp.“/.../ det är värre för tjejerna än vad det är för killarna.” 

(Verksamhet B). 

 
3.2.2 Är det alltid så enkelt? 

Flera respondenter menar att det finns svårigheter med att bemöta kvinnor i hemlöshet. 

En respondenten beskriver att kvinnor som blivit utsatta för olika former av våld och 

övergrepp har en mer avvaktande inställning till manlig personal. Det kan leda till att 

manlig personal har svårare att bygga ett förtroende gentemot kvinnan i en 

hjälpsituation. Vidare beskriver respondenten att erfarenheter och kunskaper kring våld 

i nära relationer och våld i missbruk är viktiga komponenter vid bemötandet, vilket gör 

att de strävar efter att ha nära samarbeten med andra verksamheter som inriktar sig på 

våld i nära relationer. Det kan hända att både offer och förövare befinner sig på samma 

verksamhet, vilket respondenterna menar på kan bli en väldigt svår och speciell 

situation att förhålla sig till. Ytterligare en respondent beskriver att det kan uppstå 

svårigheter med att bemöta kvinnorna. På grund av deras utsatthet i hemlöshetsmiljön 

har de byggt upp en hårdare fasad, vilket kan göra det svårare för personalen att komma 

närmare dem och bygga en relation och ett förtroende. Personkemin kan även vara en 

komponent som påverkar vem kvinnor, även män, får lättare och bättre kontakt med.  

 

“/.../ i och med att det är en öppen verksamhet så kan det ju hända att vi 

arbetar parallellt både med offret och förövaren inom samma tak, vilket gör 

det väldigt väldigt speciellt, och väldigt svårt många gånger /.../” 

(Verksamhet A) 

En respondent menar att kvinnor kräver mycket mer av personalen än vad män gör då 

de lever i en större utsatthet, i till exempel prostitution. De har inte personal för att möta 

kvinnors behov vilket gör att de inte blandar män och kvinnor på boendet. En annan 

anledning till att de inte blandar de båda könen är att kvinnor ofta har blivit så utsatta av 

män så respondenten menar att de behöver vara befriade från män under de perioder det 

finns möjligheter till det.  

 

“Jag vill inte att de ska blanda för de här tjejerna, de har blivit så utsatta av 

killar, under alla år, de bör vara befriade från män under en period i alla fall. 
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Så det är, sen om man ser det som jämställdhet, ja men jag tycker nog det, 

för kvinnor i missbruk de är hårdare och det är större mörkertal där /…/”. 

(Verksamhet E) 

 
3.2.3 EU-migranter - ansiktena av Europas fattigdom 

Verksamhet C inriktar sig på EU-migranter, respondenterna berättar att EU-migranterna 

huvudsakligen kommer från Bulgarien och Rumänien. De kom till Sverige under 2014 

och har sedan stannat kvar i landet eller pendlat till sina hemländer. Likheten mellan 

grupperna är att båda lever i extrem fattigdom i hemländerna, vilket gör att de söker sig 

till Sverige i ambitionen om att få ett arbete och att komma bort från fattigdomen. 

Respondenterna beskriver att det även finns vissa skillnader i gruppen av migranter. 

Personer som tigger från Bulgarien har många gånger körkort, någon form av utbildning 

och lättare språkkunskaper i engelska eller spanska. De har tagit med sig sina familjer 

och har för avsikt att stanna kvar i Sverige, vilket gör att de är mer etablerade i 

samhället. Verksamheten har inte så bra koll på gruppen migranter från Bulgarien, då 

många av migranterna inte besöker dem. De gånger de faktiskt kommer i kontakt med 

verksamheten är när de är i behov av arbete, bostad eller sjukvård. Migranter från 

Rumänien har kvar sina barn och familjer i hemlandet och har avsikten att pendla fram 

och tillbaka från Sverige. Respondenterna beskriver att migranterna inte har någon 

utbildning, de har inget arbete, de har aldrig haft något arbete och de står helt utanför 

samhället. Respondenterna berättar att personerna som tigger som har romskt ursprung 

är väldigt diskriminerade i Rumänien. Det är gruppen migranter från Rumänien som 

verksamheten har mest kontakt med. Likheten mellan grupperna är att båda lever i 

extrem fattigdom i hemländerna, vilket gör att de söker sig till Sverige i ambitionen om 

att få ett arbete och att komma bort från fattigdomen.  

 

“Det är ju problemet att över hela världen så försvinner det enkla jobb, och 

då är vi tillbaka i att har du ingen utbildning så finns det inga jobb … det är 

ett väldigt komplext system för, även i ett fattigt land som Rumänien 

kommer införas sopmaskiner istället för att gå med kvast på gatorna och 

sopa och då försvinner en massa arbetstillfällen och det blir utbildat och så 

vidare och så vidare, så inget land kommer ha råd att ha enkla jobb.” 

(Verksamhet C) 

 
3.2.4 Svårigheter i mötet med rumänska migranter 

I gruppen rumänska migranter påverkar den bristande utbildningen deras läs- och 

skrivförmågor och språksvårigheterna, vilket respondenterna menar leder till att de har 

svårt att få arbete och hamnar i tiggeri och hemlöshet. Då tiggarna som vistas i Sverige 

har begränsade kunskaper i engelska och i stort sätt inte kan svenska använder sig 

personalen inom Verksamhet C tolkar för att kommunicera med dem. Enligt 

respondenterna är språket ett hinder som leder till svårigheter att integrera dessa 

människor i det svenska samhället. Det leder till att de aldrig kommer få en chans att 

komma in i samhället i Sverige. EU-migranterna kan varken läsa eller skriva på sitt 

modersmål vilket gör det problematiskt att lära sig det svenska språket. Inom 

verksamheten har personalen försökt med undervisning i det svenska språket, men det 

var för svårt för migranterna att lära sig då de inte kan sitt eget språk. En av 

respondenterna menar att migranterna inte ser värdet i att lära sig att läsa eller skriva, 

vilket kan göra det lättare för dem att få ett arbete. De tänker inte långsiktigt utan de 

tänker att de behöver få pengar nu så att barnen kan få mat nu. 
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“Svårigheten är ju det att du kan bara kommunicera med tolk eftersom de 

inte kan engelska så måste du ju alltid i alla sammanhang ha med dig en tolk 

så att man kan kommunicera /.../ vi är begränsade av att jag kan inte gå ut 

och sätta mig hos en EU-migrant nu på stan och prata lite med henne eller 

honom och fråga hur det är här i kylan så här, för då måste jag ha med mig 

en tolk /.../” (Verksamhet C)  

Respondenterna beskriver att i stad två har migranter tillgång till ett omklädningsrum 

som kommunen har öppnat upp för dem eller sina egna läger, där de sover med öppen 

eld i tält. Problematiken är att omklädningsrummet ligger på ett avstånd av närmare en 

mil från där de tigger och bussresan dit kostar cirka sextio kronor tur och retur. 

Respondenterna menar att migranterna, på grund av avståndet och kostnaden, väljer att 

sova i sina läger så att de kan spara pengar till mat och resan hem till Rumänien. I 

hemländerna är det dagsarbeten som är aktuella för dem, men det kan gå flera veckor 

innan de får arbete och det är många som slåss om jobben. Tiggeriet ser de som sina 

enda utväg till en inkomst och för att få mat till sina barn.  

 

“Så länge det är lönsamt och de får mer pengar här i Sverige av att tigga och 

samla pant än vad de får hemma med enkla barnbidraget på hundra kronor 

per månad så kommer de nog fortsätta, tror jag.” (Verksamhet C)  

 

”Det är oerhört tragiskt faktiskt, det är det, och så säger man att man vill ha 

tiggeriförbud /…/ man förbjuder fattigdom … för de har inget annat val än 

att komma hit och tigga, och förbjuder man tiggeriet så öppnar man också 

upp för den kriminella marknaden /…/ för alltså behovet av pengarna finns 

ju fortfarande så då skulle man istället för att tvinga dem att tigga tvinga 

dem att sälja sin kropp eller begå ännu grövre brott, i samhället.” 

(Verksamhet C)  

 
3.2.5 Ny generation av hemlösa 

En respondent beskriver skillnader mellan den gamla klassiska hemlösheten och den 

nya generationens hemlöshet. Den gamla klassiska, den gamla alkoholisten har i många 

fall genomgått skolan, har en yrkesutbildning, har haft ett jobb och en del gånger även 

en familj. Tidigare i livet har de haft någon form av struktur, vilket innebär att när de är 

nyktra har de en struktur. Den nya generationens hemlöshet beskrivs av respondenten 

som unga vuxna i tjugofem- till trettiofemårsåldern som har hamnat i ett heroinmissbruk 

som har pågått under cirka tio års tid. De har knappt gått ut grundskolan och de har 

sällan etablerat sig på arbetsmarknaden. Respondenten beskriver vidare att dessa 

personer inte lever för något annat än sitt missbruk, de har inga planer för framtiden 

utan lever bara i nuet. 

Respondenten beskriver att för de som inte etablerat sig på arbetsmarknaden eller inte 

har genomgått grundskolan blir samhällets krav på de unga vuxna totala och 

oöverkomliga eftersom samhället ser en ung vuxen som borde klara av det. 

Respondenten beskriver att det blir en svårighet att arbeta med denna grupp då de är i 

tjugofemårsåldern och de har redan gett upp hoppet om ett annorlunda liv. Hen menar 

även att Socialtjänsten gett upp, de har givit dem flera chanser och hen beskriver att det 

känns som att det krävs väldigt mycket för att få ytterligare en chans. Respondenten 

beskriver att klienten och den professionella ofta har helt olika världsbilder, den 

professionella ser en ung vuxen framför sig som borde klara de krav som ställs på 

denne, medan klienten egentligen har missat hela sin utveckling och har ingen riktig 

erfarenhet av livet där denne har behövt ta ansvar för sitt eget liv. 
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”/…/ har du fått dina fyra, fem chanser så känns det som att det ska mycket, 

att du ska få några fler, samtidigt som, i och med att de är vad jag kallar 

sociala analfabeter, de har ingen aning om hur man ska uppföra sig.” 

(Verksamhet E) 

 

”/…/ det är olika världsbilder där någonstans och det är ju det som gör att 

många av våra gäster, vid tjugofem, då har man någonstans slutat, då har 

man gett upp, då har de fått sina chanser, de har redan eldat upp det där 

behandlingshemmet de skickat dem på.” (Verksamhet E) 

 
3.2.6 Samsjuklighet  

De hemlösa beskrivs som en tung målgrupp att arbeta med av flera respondenter. De 

menar på att de krävs mycket av dem och att det finns flera egenskaper som kan vara 

bra att ha för att kunna utföra arbetet på bästa sätt. Respondenterna lägger stor vikt på 

kunskap inom missbruk och psykiatri då de flesta de möter lever i ett aktivt missbruk, 

eller är på väg ur ett missbruk. Flera av klienterna lider även av psykisk ohälsa vilket 

många av respondenterna finner svårt att bemöta. Flera respondenter beskriver att det är 

väldigt svårt att arbeta med personer som lider av psykiska sjukdomar och 

beroendeproblematik samtidigt. De känner att de inte har resurserna till att bemöta dessa 

individer och inte heller den relevanta utbildningen som krävs för att kunna hjälpa dessa 

individer på bästa sätt. De flesta har ett samarbete med psykiatrin men upplever att detta 

samarbete är bristfälligt och det är lätt hänt att de individer som lider av samsjuklighet 

hamnar mellan stolarna. En respondent beskriver att det är väldigt svårt att komma in 

inom psykiatrin och även svårt att få diagnoser då hen menar att en diagnos leder till 

andra lagar. 

 

”/…/ och sen har vi ju den klassiska stora svensk psykiatrin som är en 

mardröm i sig, våra gäster har ju då ganska hög grad psyk, många har det, 

om det sen är att de har förvärvat det via sitt missbruk, men då gäller inte 

LSS heller. Har du förvärvat din hjärnskada på grund av ett missbruk gäller 

inte LSS så du kan ha blivit senil av din HIV eller någonting, så gäller inte 

LSS. Har du däremot som vanlig Svensson fått proppar och du blir 

förvirrad, då gäller LSS och har du förvärvat dig genom ett missbruk då 

gäller inte LSS.” (Verksamhet E) 

 

“Jag tycker att det brister ibland /.../ men att det brister i samarbetet ibland 

med psykiatrin och just för de som har dubbeldiagnos eller samsjuklighet 

heter det nu, när man har missbruks- drogproblematik och psykiatriska, man 

kan hamna mellan stolarna där. Att psykiatrin kanske inte vill hjälpa någon 

som har drogproblem för att, eller missbruk då, för att de vill att de ska 

komma ur det först och det går ju hand i hand för man tar ju ofta någon drog 

kanske för att självmedicinera och ja de olika instanserna, det kunde vara 

bättre samarbete, samordning dem emellan kan jag tycka, att vi lättare får 

hjälp om vi behöver med någon som blir dåligt psykiskt.” (Verksamhet D)  

 

En annan respondent beskriver att det idag finns en multiproblematik. Individerna som 

Verksamhet B kommer i kontakt med har olika typer av diagnoser och 

missbruksproblematik, vilket gör arbetet svårare. Problembilden har förändrats sedan 

respondenten började arbeta på arbetsplatsen för cirka femton år sedan. Nu är det inte 

ett renodlat missbruk de har utan det är mer psykisk ohälsa. Drogerna och attityden 

gentemot drogerna har även förändrats jämfört med hur det var för femton år sedan. Då 
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hade individerna mer renodlade missbruk, där det var tydligt vem som drack alkohol, 

vem som rökte hasch och vem som tog piller. Idag har de flesta personer ett 

blandmissbruk. Tidigare visste man vilken fysisk och psykisk påverkan drogerna hade 

på kroppen. Skillnaden nu är att det finns mycket nya droger och mediciner på 

marknaden och man vet inte hur de påverkar dem som använder dem. Blandningen av 

droger och att det finns nya preparat på marknaden gör att individerna i missbruk slås ut 

mycket fortare, vilket respondenten tror kan bero på att dagens droger slår på psyket 

mer. 

 

“/.../ det är inte bara missbruk utan det är mer, psykisk ohälsa, och sen är det 

väldigt många, de här yngre /.../ har väldigt många diagnoser … så och så är 

det ju en annan slags, andra slags droger nu mot vad det var från början och 

nu liksom blandar de allt, så var det inte från början.” (Verksamhet B)  

 

En respondent beskriver att det är betydligt mycket enklare att hjälpa och stödja 

personer som endast har missbruksproblematik, vad gäller den psykiska ohälsan är den 

svårare att bemöta.  

 

“Ja … den psykiska ohälsan är ju svårare och ja, att hjälpa till med, de kan 

ju höra röster och de kan må bra och de kan må dåligt liksom och det krävs 

ju, ja mediciner som ska ställas in och så, så att de ska få en så bra situation 

som möjligt. Alkoholen är nog enklare liksom och motivera till att man, 

enklare att jobba med för att den är inte lika svår som det psykiska, det 

psykiska kan vara svårare att hjälpa till med för att man kommer inte åt, det 

är svårt, svårare att hjälpa dem helt enkelt. Det krävs, det behövs en … ja ett 

större team med insatser på, när det är psykiskt. Missbruk så är det ja, det är 

bara se till att hjälpa dem hålla sig ifrån sin drog då.” (Verksamhet D) 

 

3.3 Faktorer som kan påverka arbetet med de hemlösa 

3.3.1 Bostadsbristen i Sverige  

Flera respondenter tar upp att det finns en bostadsbrist i Sverige, då samhället har blivit 

hårdare än vad det var tidigare. Samhället har blivit mer utslagande än det var tidigare. 

Det har blivit lättare att hamna utanför systemet och nya grupper som lever i hemlöshet 

har kommit fram. Det byggs väldigt mycket lägenheter, men de bostäderna som byggs 

är för dyra. En låginkomsttagare har ingen möjlighet att bo i en lägenhet med en hyra på 

cirka femtontusen varje månad. Det innebär att till exempel barnfamiljer och 

pensionärer inte har råd att bo i vanliga lägenheter. En respondent menar att det behövs 

en bred syn på det som byggs. Bostäderna som byggs behöver blandas, det vill säga att 

det finns en tanke bakom hur bostadsområdena byggs upp och att det även finns billiga 

bostäder.  

 

/…/ just nu skryter man väldigt mycket om mer lägenheter än vad det 

någonsin har byggts men det som byggs är väldigt dyrt, det är lite 

orealistiskt att se att, en fyra, en nybyggd fyra i det kommunala 

bostadsbolaget, för femton tusen i månaden ska hyras av en låginkomst, 

eller en arbetslös mamma med tre barn exempelvis då, alltså visst det är 

jättebra att det byggs men vad är det som byggs och för vem byggs det, där 

tror jag man kan se en, ett problem.” (Verksamhet A) 

 

“Ja, det är ju bristen på lägenheter som är där ute, just nu som situationen 

ser ut i staden så är det ju inte så mycket träningslägenheter och det är ju 
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brist på boende, speciellt, det är ju vår stads största problematik. Så att 

tillgången är ju inte sådär jättestor på träningslägenheter för att man kanske 

ska få, kunna få flytta ut fortare då till träningslägenheter.” (Verksamhet D) 

 

En respondent beskriver att den stora inströmningen av människor in i landet och 

storstäderna har bidragit till färre boendeplatser och en mer begränsad tillgång till 

lägenheter. De nya målgrupperna i Sverige bidrar även till att härbärgena inte endast 

fylls av de traditionella missbrukarna längre. Det är inte längre den traditionella 

individen med missbruksproblematik som är hemlös i dagens samhälle, bostadsbristen 

har öppnat upp för en ny målgrupp av hemlösa. 

 

“Ja det har varit en ganska kraftig inflyttning som har gjort att det har tagit 

på resurserna i, i ja Sverige, i stad ett men det är, det får man lösa, det måste 

bara lösas.” (Verksamhet D) 

 
3.3.2 För lite tid till relationsskapande och strukturerade samtal 

Flera respondenter upplever att tiden räcker till och att det gäller att hantera tiden på rätt 

sätt. De menar att det är viktigt att ha i åtanke att det finns en morgondag också, det går 

inte hinna med allting på en gång. Det är nödvändigt att prioritera de saker som är 

viktigast. Två respondenter beskriver dock att de saknar tid med klienterna på boendet, 

de upplever att deras arbetsdagar täcks mycket av myndighetssamtal och administrativt 

arbete. De skulle gärna ha mer tid för att lära känna de boende bättre, men även mer tid 

för strukturella samtal som MI-samtal (motiverade samtal) till exempel. ”Inte helt 

kanske, man skulle vilja ha lite mer tid, vara lite fler i personalen kanske.” (Verksamhet 

D). 

 

“Ja, jag känner väl lite grann att man skulle behöva ha lite bättre resurser 

mer tid till de, till de boende givetvis, men jag kan väl uppleva att man 

skulle behövt lite mer tid med de boende och kanske kunna vara mer social 

med dem och så för att de blir rätt mycket, man ska skriva i journal och ja 

det ska dokumenteras, men det ingår ju i arbetsuppgiften, men ja. Ibland kan 

jag tycka att det blir lite ont om tid, men för det mesta så fungerar det.” 

(Verksamhet D) 

 

En respondent beskriver också att även om de planerar sina dagar på ett bra sätt så 

brukar det många gånger komma upp oväntade saker som de måste delta i vilket leder 

till att dagarna inte alls blir som de tänkt sig, vilket de beskriver som både positivt och 

negativt.  

 

“Det kan, ibland kan det ju vara lite knappt, det som är svårt är väl också att 

även om vi planerar våra dagar då när vi har dagpass för att ägna oss åt våra 

boende så kan det hända mycket oväntat som har med hela verksamheten att 

göra, det kan vara att boende ska köras till vårdcentralen, det kan vara info-

möten som vi blir ombedda att vara med på, man ska packa och städa 

rummen, när någon ska flytta in och ska tas emot och så, så att det kan alltid 

hända någonting och det är ju i o för sig också lite roligt och lite utmanande. 

Man vet aldrig riktigt hur dagen ska se ut.” (Verksamhet D) 

 
3.3.3 Att hjälpa eller stjälpa  

En problematik som respondenten från Verksamhet E talar om är att akutboenden 

främjar missbruk. Gästerna får inte ta med sig varken droger eller alkohol in på boendet, 
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men de får vara påverkade. Personalen visiterar dem för att se om de har droger eller 

farliga föremål med sig, men de vet att vissa gäster lyckas smuggla in saker ändå. 

Samtidigt blir det väldigt mycket arbete med själva visiteringen då gästerna får gå in 

och ut hur som helst. De kan gå ut och dricka för att sedan komma tillbaka in till 

boendet igen och personalen ska visitera gästerna varje gång de kommer in. 

Respondenten beskriver att arbetet med personer i aktivt missbruk som är påverkade på 

boendet blir mer krävande för den professionella, det är då viktigt att den professionella 

kan förhålla sig till de gäster som kommer in till boendet ”/…/ inte spela Allan för då 

händer det saker.” (Verksamhet E). De arbetar inte ensamma utan det är alltid två 

personal och alla bär överfallslarm, det framkommer att beskydd är viktigt, men det är 

även viktigt att den professionella inte är naiv.   

 

”Det är inte bra för alla, dygnet runt är inte bra för alla, alla akutboenden 

cementerar missbruk, det är baksidan, du tillåter folk supa skallarna av sig, 

för att sen totalt, komma hit, bli vänligt bemötta, få kläder, få mat, få allting, 

gå ut supa skallen av sig, komma tillbaka, alltså man måste ha i bakhuvudet 

om man hjälper eller stjälper.” (Verksamhet E) 

 
3.3.4 Planering  

De verksamheter som inte erhåller boende till de hemlösa utan ägnar sig åt dagliga 

insatser känner att det är svårt att ha långsiktiga planeringar kring individerna då de 

flesta är i ett aktivt missbruk, men de ser dock vissa möjligheter med detta också. 

 

”/…/ det är väldigt svårt att göra en långsiktig planering kring en individ i 

och med att många av dem befinner sig mitt uppe, många av dem då, mitt 

uppe i ett aktivt missbruk, gör att vi väldigt mycket får arbeta dag från dag, 

vilket gör att det blir väldigt mycket akuta saker vi hela tiden får göra, vilket 

gör att planeringen blir väldigt svår. Men och andra sidan så är det också en 

möjlighet att vi … kan också fånga individen mitt uppe i när den, kanske är 

som mest motiverad eller mår som mest sämst”. (Verksamhet A) 

 

En annan respondent lyfter också fram svårigheter med planering och att kunna hjälpa 

de personer som besöker verksamheten på bästa sätt, hen menar att ett akutboende 

endast är till för att gästen ska få tak över huvudet över natten. Trots detta beskriver 

respondenten att de på verksamheten gärna vill hjälpa sina gäster med mer än vad deras 

uppdrag innebär och de erbjuder dessa tjänster också, men de måste få ett godkännande 

från en socialsekreterare, vilket de inte alltid får.  

 

”Och framförallt så kan ju då beslut på placering på akutboende får enskild 

socialsekreterare göra, och vi erbjuder våra tjänster, vi erbjuder att göra 

uppföljning, allting, vissa kan, vissa socialdistrikt går med på det, vissa 

andra får vi aldrig veta, vi kan aldrig göra några uppföljningsplaner, eller 

någonting sådant för det är inte aktuellt. Utan vi är stadens största dörrmatta, 

här kan man soppa under alla problem.” (Verksamhet E) 

 
3.3.5 Språkbarriärer och kulturella skillnader 

Som det tidigare beskrevs kan språket vara ett hinder, men inte bara för de personer som 

arbetar med EU-migranter. Andra respondenter beskriver att de möter flera klienter som 

har en annan etnisk bakgrund än personalen vilket innebär att det finns vissa kulturella 

skillnader som måste jämnas ut, det är framförallt språket som kan vara ett hinder. Vissa 

talar mindre bra svenska vilket gör det svårt att kommunicera.  
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“/.../ det är en grupp som vi just nu möter ganska mycket och där vi känner 

att vi är dåligt rustade just utifrån språkperspektiv, kanske framförallt 

kunskap kring kultur och kulturskillnader kan man, är ju ganska lätt att 

tillskansa sig, det är ganska svårt att överbrygga … min /.../ till somali 

liksom så, där engelskan kanske är knagglig för oss båda och svenskan är 

väldigt dålig hos individen, men man söker ändå hjälp, alltså där har vi 

utmaningar.” (Verksamhet A) 

 

Verksamhet C som inriktar sig på EU-migranter måste förlita sig på tolkar för att kunna 

kommunicera, de menar att det är brist på tolkar då tolkarna måste vara med i alla 

ärenden, när EU-migranterna ska på läkarbesök, på rådgivning, eller andra som bara vill 

prata till exempel. En annan respondent tar upp olika kulturella skillnader där 

personalen måste se till att de respekterar olika kulturer och religioner för att undvika 

onödiga konflikter. 

 

”Ja alltså man får inte servera fläsk och det gör vi inte heller för att undvika 

konflikter naturligtvis, vissa vill dock ha bacon för det räknas som en 

krydda. *skratt* Ja men logiken den flödar, den flödar, så det är ganska kul, 

det är rätt kul på ett vis, men man får vara beredd på att allting händer.” 

(Verksamhet E) 

 
3.3.6 Misär  

En annan svårighet i arbetet med hemlösa individer beskriver en respondent är att 

målgruppen är svår att bemöta. Det handlar många gånger som oerhört trasiga personer, 

det kan ibland bli mycket misär. Hen beskriver att de personerna som kommer till 

Verksamhet B har varit utsatta för våld, blivit utnyttjade eller illa behandlade på en del 

ställen de har varit, till exempel olika anstalter eller behandlingshem. “Svårigheter ja 

det är ju en väldigt svår målgrupp för det är ju människor som har levt, som är väldigt 

trasiga /.../.” (Verksamhet B). 

 
3.3.7 Vad krävs av den professionella? 

När respondenterna blir tillfrågade vilka egenskaper som krävs för att kunna arbeta med 

denna målgrupp är tålamod, lyhördhet för andra människors behov, stresstålig och 

ödmjukhet ord som frekvent dyker upp. Andra talar även om att det kan vara 

nödvändigt att ha relevant utbildning, det handlar främst om utbildning inom missbruk 

och psykisk ohälsa då några respondenter känner att det saknas kunskap om detta. En 

respondent tar upp vikten av att vara intresserad av att arbeta med människor samt att 

kunna vara tydlig och sätta gränser.  

 
3.3.8 Hur kan samhället underlätta arbetet för den professionella? 

En respondent beskriver att samhället behöver se till att det byggs fler lägenheter och att 

det även är nödvändigt att se över arbetet med personer i aktivt missbruk som lever i 

hemlöshet till exempel. Hen menar på att det inte alltid är så enkelt att sluta missbruka 

om man inte har ett hem där en kan känna sig trygg. Respondenten tror att Bostad först 

är en bra lösning på problemet. Hen beskriver dock att det behöver vara individanpassat 

för att alla människor är olika och behöver olika insatser. Det får gärna ta lite tid också, 

hen förklarar att personerna som är hemlösa och lever i missbruk inte hamnade i den 

situationen över en natt, utan det tog tid, vilket innebär att det även bör få ta tid att ta sig 

ur situationen också. 
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”Ja man måste ju kunna stänga dörren och kunna känna sig trygg och veta 

att ingen kan komma in och ta mig, ja men liksom så att man vågar släppa 

de andra bitarna och jag tänker att man får, det får ta tid, det måste ta tid. Ja 

så jag tror faktiskt mycket på Bostad Först, jag tror jättemycket på det.” 

(Verksamhet B) 

 

Två respondenter beskriver vidare att det inte finns någon mirakelväg att ta utan det 

behövs flera olika insatser, alla i samhället behöver hjälpas åt och bidra med det de kan. 

Att det finns fler stödboenden och olika verksamheter för personer som lever i 

hemlöshet beskrivs som en viktig faktor. 

 

”/…/ alltså det finns ingen mirakelväg att gå, jag tror på tanken av bredd, en 

mängd olika insatser och eller boenden, för vi är alla individer med olika 

behov och vi måste ha en bred satsning för att täcka in så många som 

möjligt, går vi bara på ett spår kommer vi fånga en grupp människor men vi 

kommer att slå ut resten, så bredd är alltid bra”. (Verksamhet A) 

 

”/…/ en del är väldigt utsatta för att många saknar ju självförtroende, många 

saknar hur man ska handskas med myndigheter, många saknar stöd, många 

saknar, ja det är en ganska svag målgrupp som ändå måste vara stark för att 

få någonstans att bo, det är en utsatt grupp, just de hemlösa och missbrukare 

och så, så att visst, vi behöver allt folk som orkar och kan göra insatser för 

oss och hjälpa till och motverka hemlöshet /…/”. (Verksamhet D) 

 

En respondent beskriver att Socialtjänsten behöver ta mer ansvar och försöka hitta mer 

permanenta lösningar än att skicka klienter till akutboenden, respondenten upplever att 

det är slöseri med pengar att låta en person bo på akutboende under längre perioder. Hen 

menar på att det är så pass mycket pengar att det skulle vara möjligt att erbjuda någon 

annan insats istället. 

 

”/…/ alltså vi tycker själva det är patetiskt när /…/ sitter och betalar tretton 

hundra spänn natten för att placera någon gäst här, månad ut och månad ut, 

utan att ens bry sig om var. Men herregud det är trettiofemtusen i månaden, 

alltså för de pengarna, det är skattepengar, gör någonting istället.” 

(Verksamhet E) 

 

Slutligen beskriver respondenterna på verksamheten för EU-migranter att Sverige som 

land kan och bör ta mer ansvar för att försöka hjälpa de personer som kommer till landet 

och tigger för att kunna försörja sig själva och sina familjer i sina hemländer. De menar 

även att grundproblematiken ligger i samhällena i Bulgarien och Rumänien och de 

behöver förändras. Regeringen i Sverige skulle enligt respondenterna kunna göra mer 

för att samarbeta med hemländerna och EU för en romsk inkludering i länderna.  

 

“Så ska man börja någonstans då är det med barnen i Rumänien och 

Bulgarien, definitivt. Och ge dem samma chans och förutsättningar att som 

andra medelklassbarn eller vad det nu kan kallas.” (Verksamhet C)   

 

”/…/ men vår regering till exempel i vårt rika land skulle ju kunna göra bra 

mycket mer också för att samarbeta med Rumänien och Bulgarien eller 

liksom påverka inom EU och kommissionen att för romsk inkludering i de 

här människorna eller länderna och eh projekt som pågår”. (Verksamhet C) 
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3.4 Sammanfattning av resultat  
3.4.1 Insatser 

I resultatet framkommer det att det finns olika insatser för personer som lever i 

hemlöshet, det kan handla om dagliga insatser där personerna inte kan erbjudas tak över 

huvudet under natten. De kan däremot komma under dagen och få hjälp med olika 

saker, det kan handla om hygien och andra serviceinsatser. Verksamheter som personer 

i hemlöshet får spendera natten på kan se olika ut beroende på vilken typ av verksamhet 

handlar om. I detta arbete framkommer det att finns kortsiktiga boenden där individen 

kan komma för att sova en natt för att sedan gå ut på dagen och om denne inte har 

någonstans att sova nästa natt kan denne komma tillbaka, detta sker i samförstånd med 

en socialsekreterare i de flesta fall. En respondent beskriver att den boende kan komma 

till ”drop in” om det finns lediga platser. Sedan finns det mer långvarigt boende för 

personer i aktivt missbruk och även stödboende för personer som har 

beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Insatserna är relativt lika på de olika 

boendena. Personerna som bor på dessa ställen får hjälp med ADL-träning samt mycket 

stöd och service. 

 
3.4.2 Olika grupper  

Respondenterna beskriver olika grupper i hemlöshet, en grupp flera respondenter tar 

upp är kvinnor som lever i hemlöshet. Denna grupp beskrivs som utsatt och osynlig. 

Respondenterna menar att kvinnor är lättare att utnyttja och flera kvinnor går in i 

samboliknande förhållande för att kunna få tak över huvudet. Det beskrivs även att det 

kan vara svårare att arbeta med kvinnliga klienter då de kan vara med avvaktande i 

deras möte med manlig personal. Det beskrivs även att det krävs mer av personalen när 

det kommer till kvinnor för att de påverkar personal på ett helt annat sätt och de behöver 

andra typer av insatser.  

 

EU-migranter är en annan grupp som tas upp av respondenterna. De flesta personer som 

besöker den aktuella verksamheten är oftast från Rumänien där de lever i extrem 

fattigdom. Många av de hemlösa saknar utbildning, de har sällan haft något arbete och 

står oftast helt utanför samhället. Det kommer även människor från Bulgarien till denna 

verksamhet, de personerna har ofta någon form av utbildning, de kan även ha körkort 

vilket gör det lättare för dem att lyckas i samhället. 

 

En annan grupp av hemlösa som tas upp av respondenterna är den nya generationen av 

hemlösa. Det handlar om personer i tjugofem- till trettiofemårsåldern som har någon 

form av missbruksproblematik som har pågått under en längre tid. Det är sällan dessa 

personer har slutfört någon utbildning eller haft ett arbete vilket gör det väldigt svårt för 

dem att klara av samhällets krav på dem.  

 

Personer som lider av samsjuklighet är något respondenterna tar upp också, de beskriver 

att det är svårt att bemöta personer som har psykisk ohälsa. En respondent menar att det 

är lättare att arbeta med personer som endast har missbruks- och beroendeproblematik. 

Flera av respondenterna uppger att de tycker att samarbetet med psykiatrin är bristfälligt 

och att detta förhindrar arbetet.  

 
3.4.3 Andra faktorer som kan påverka arbetet med hemlösa 

Att inte kunna planera framåt ser respondenter som arbetar inom den dagliga 

verksamheten som ett hinder. De erbjuder främst dagliga insatser vilket gör det svårt att 

ha långsiktiga planeringar. 
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Svårigheter med att arbeta på akutboende beskriver en respondent kan vara att 

akutboenden ofta bidrar till att personer fortsätter missbruka då de får vara hur 

påverkade som helst när de kommer till boendet. De får gå ut och dricka för att sedan 

komma in och bli väl omhändertagna av personal, vilket kan bli en ond cirkel. 

 

Den professionella får möta personer med olika bakgrunder och som kommer från olika 

länder, detta kan även ses som en svårighet i arbetet då det kan uppstå kulturkrockar och 

även svårigheter med kommunikationen ifall klienten inte talar det svenska språket och 

inte heller engelska. Ibland måste personalen förlita sig på tolkar och när det är brist på 

tolkar blir det svårt att arbeta och kommunikationen blir även begränsad om de bara kan 

kommunicera när en tolk är närvarande. 

 

Det beskrivs även att bostadsbristen i Sverige är ett hinder för att kunna få in hemlösa 

personer på den ordinarie bostadsmarknaden. Respondenter talar om att det byggs 

mycket lägenheter men att priserna är så pass höga att det är svårt att ha råd med en 

nyproducerad lägenhet. Att det har kommit mycket människor till Sverige har också sin 

del i det hela, en respondent beskriver att det blir en begränsad tillgång till bostäder när 

fler människor flyttar in till landet.  

 
3.4.4 Hur samhället kan underlätta arbetet för den professionella 

Respondenterna beskriver att det är viktig att det byggs lägenheter med rimliga priser, 

att det upprättas fler stödboenden och verksamheter för personer som lever i hemlöshet 

kan vända sig till ses också som något centralt. Att det satsas mer på Bostad först ses 

också som något viktigt, vilket gör det möjligt för personerna att få tid på sig att ta sig 

från missbruk och beroende som också ses som nödvändigt, att inte stressa processen. 

Något som respondenterna också nämnde var att alla måste arbeta tillsammans och göra 

sin del, då de som befinner sig i hemlöshet är en utsatt grupp och de behöver all hjälp de 

kan få. 

 

4 DISKUSSION 

4.1 Metoddiskussion 

Detta arbete har en hermeneutisk och en kvalitativ ansats med semistrukturerade 

intervjuer. Detta kändes som ett naturligt val då syftet med arbetet var att få en djupare 

förståelse för de personer som arbetar med människor som lever i hemlöshet. 

Hermeneutiken söker efter att få en instinkt och en helhetsförståelse genom att leva sig 

in i en annan persons situation och förstå dennes handlingar. Med detta arbete ville vi 

förstå hur insatserna för hemlösa personer kan se ut samt vilka hinder och möjligheter 

de professionella möter i arbetet vilket den kvalitativa utgångspunkten gav oss 

möjlighet till att göra. 

 

Semistrukturerade intervjuer kändes mest naturligt för oss att använda oss av. Det var 

nödvändigt att ha en intervjuguide som bestod av öppna frågor för att kunna få så breda 

och öppna svar som möjligt. Intervjuguiden bidrog till trygghet i intervjun samt 

medförde att viktiga frågor inte glömdes bort. Efter den första intervjun kunde det 

konstateras att vissa frågor inte var relevanta och att andra frågor behövdes läggas till 

samt att det var nödvändigt att dela upp frågorna i olika teman. Detta ledde till att 

intervjuerna efter den första intervjun kunde utföras på ett mycket bättre sätt. Vi kände 

oss även mer trygga efter varje intervju vi utförde vilket gjorde att intervjuerna blev 

bättre under tidens gång. 
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Vi hann inte genomföra en pilotstudie innan det var dags för intervjuerna då vi bokade 

in de första intervjuerna relativt tidigt för att vi ville se till att vi var ute i god tid. Vi 

ville ligga i tid enligt vår tidsplanering under arbetets gång och vi ville även se till att vi 

fick ihop alla intervjuer som vi behövde så tidigt som möjligt för att inte behöva oroa 

oss över att hitta nya respondenter i ett sent skede i arbetet. Skulle vi göra om arbetet 

från början skulle vi ha utfört en pilotstudie innan vi påbörjade intervjuerna, då det hade 

gjort den första intervjun ännu mer effektiv och hade givit oss rikligare svar. 

 

Till en början hade vi tänk att fokusera på fyra olika drogfria stödboenden för hemlösa i 

två olika städer i Sverige med två verksamheter i vardera stad. Tanken var att 

intervjuerna skulle ske med två personer på respektive verksamhet och att det skulle 

vara en man och en kvinna som intervjuades. Personen som skulle intervjuas skulle ha 

minst två års erfarenhet och arbeta som behandlingsassistent. Detta fallerade ganska 

snart då det var relativt svårt att hitta den typen av stödboenden i de aktuella städerna. 

Den ena staden hade inga alls och i den andra staden var det svårt att få kontakt med 

dem. Detta ledde till att vi fick vidga våra vyer och ha färre kriterier. Vi valde istället att 

fokusera på verksamheter som på något sätt arbetade med hemlösa personer, om det var 

män eller kvinnor som blev intervjuade spelade inte längre så stor roll. 

 

En tanke vi hade redan från början var att vi förmodligen skulle behöva ändra på syftet 

efter resultatet var skrivet, vilket också blev fallet. Syfte var från början ”Att belysa 

boendepersonals upplevelser och erfarenheter av arbetet med hemlösa samt identifiera 

hindrande och främjande faktorer när det gäller återintegrering av dem” och i slutändan 

blev syftet ”Att belysa hur yrkesverksamma från olika verksamheter beskriver sitt 

arbete med hemlösa personer samt vilka individuella och strukturella faktorer som 

påverkar deras arbete”. Denna förändring skedde för att vi ville få med allt som vi hade 

fått fram i resultatet och vi upplevde inte att vi kunde ha med allting som framkommit 

under intervjuerna om vi behöll det gamla syftet. Under framställningen av resultatet 

framkom det flera saker som vi inte hade förväntat oss eller planerat att undersöka. 

 

4.2 Resultatdiskussion  

Syftet med studien är att belysa hur yrkesverksamma från olika verksamheter beskriver 

sitt arbete med hemlösa personer samt vilka individuella och strukturella faktorer som 

påverkar deras arbete. (1) Hur beskriver de yrkesverksamma de olika hemlösas 

problematik och sitt arbete med dem? (2) Vilka villkor, hinder och möjligheter ser de i 

sitt arbete med hemlösa?. Det som framkom i resultatet var att det finns olika grupper 

av hemlösa. De grupper som togs upp i detta arbete var kvinnor i hemlöshet, en ny 

generation av hemlösa, EU-migranter och personer som lider av samsjuklighet. En del 

av de grupper som presenterades i resultatet var grupper som det från början inte var 

tänkt att belysa, till exempel att det finns skillnader mellan individer som är hemlösa 

idag och gruppen EU-migranter. 

 

 
4.2.1 EU-migranter  

EU-migranter var en grupp som framkom i resultatet men en grupp som vi inte 

förväntade oss att stöta på. I resultatet beskrivs EU-migranter som en relativt ny grupp 

inom hemlösheten i Sverige. Swärd (2015) beskriver att det under mars månad 2015 

fanns mellan cirka fyratusen och sextusen fattiga EU-medborgare i Sverige. Vidare 

menar Swärd att antalet migranter har ökat markant i Sverige. Respondenterna i 

Verksamhet C menar att det finns en problematik och att den grundar sig i migranternas 
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hemländer. De menar även att Sverige har möjlighet och borde ta mer ansvar för de 

människor som kommer till landet för att tigga. Det finns en problematik som gör att 

dessa människor väljer att lämna sina hemländer för att komma och tigga i Sverige och 

det behövs göras något för att de inte ska behöva ha behovet att söka lyckan någon 

annanstans. Gruppen EU-migranter finns i Sverige och om det inte görs en förändring 

kommer de fortsätta att tigga. Dessa människor ska inte behöva välja mellan misär i 

hemlandet och att leva utan bostad i Sverige. Om ingen påbörjar förändringen kommer 

ingenting att ändras och migranter kommer att fortsätta tigga och leva i bostadslöshet.   

 

I ett försök att förstå detta fenomen gör vi en koppling till Swärd (2008) som beskriver 

att det finns särdrag bland personer i hemlöshet som skiljer sig från den vanliga 

befolkningen. Bland annat har personer i hemlöshet inte genomfört någon längre 

teoretisk utbildning samt att de har haft problem på arbetsmarknaden och i skolan. EU-

migranter beskriver respondenterna som en relativt ny grupp inom hemlösheten i 

Sverige. EU-migranterna har inte någon utbildning och de har aldrig haft något arbete, 

vilket bidrar till att de står utanför samhället. Anderson och Christian (2003) och 

Socialstyrelsen (2010) menar att hemlösheten kan bero på ekonomiska faktorer som 

arbetslöshet och fattigdom, vilket respondenterna beskriver att EU-migranterna lever i. I 

sina hemländer lever de i extrem fattigdom och det är mer lönsamt för dem att tigga i 

Sverige än att ha ett dagsjobb i hemlandet. 

 

I resultatet framkommer det att EU-migranterna lever i extrem fattigdom i deras 

hemländer, vilket har lett dem till att söka sig till Sverige för att få ihop pengar för att 

kunna försörja sina familjer. De är väldigt exkluderade, vilket går att koppla samman 

med vad Petersson och Davidsson (2016) beskriver om social exkludering. Där går det 

att se att EU-migranterna tillhör den punkt där författarna talar om social exkludering 

och fattigdom och det talas om att människor kan bli exkluderade från mänskliga 

rättigheter. Författarna beskriver även att det på individnivå handlar om att en person 

lider brist av materiella saker och begränsade möjligheter till att delta i samhällslivet.  

 

Utbildning är en del av de mänskliga rättigheterna som EU-migranterna inte kan ta del 

av då de är så pass exkluderade och fattiga att de upplever att de behöver bege sig till ett 

annat land för att kunna få in pengar för att försörja sina familjer. Detta leder till att de 

blir exkluderade från arbetsmarknaden, vilket i sin tur kan leda till att de blir 

exkluderade från bostadsmarknaden och slutligen står de helt utanför samhället. Det 

försvårar möjligheten för dem att kunna upprätta sin livssituation. När EU-migranterna 

sedan kommer till Sverige lever de även exkluderade från det svenska samhället. Det 

lider brist i språkkunskaperna vilket gör det svårt för dem att bli förstådda när det inte 

finns en tolk närvarande. De kan heller inte etablera sig i det svenska samhället då det 

nästan blir omöjligt att lära dem det svenska språket när de knappt kan skriva eller läsa 

på sitt modersmåls språk. Det innebär att det nästan blir helt omöjligt för dem att bli 

inkluderade i samhället och de fortsätter att stå helt utanför samhället.  

 
4.2.2 Kvinnor i hemlöshet 

Beijer (2000) menar att kvinnor i hemlöshet överlag befinner sig i en mer komplicerad 

situation än män. Många gånger är kvinnor hänvisade till män som misshandlar dem 

och utsätter dem för övergrepp. Flertalet respondenter bekräftar detta och medger att 

kvinnor lever i en enorm utsatthet där de ofta blir utsatta för fysiskt, psykiskt och 

sexuellt våld. Respondenterna betonar att vid våld mot kvinnor är det generellt sätt män 

som är förövarna och det hör till vanligheterna att bli utsatt för våld. Det förekommer en 

sorts hierarki inom gruppen hemlösa där kvinnan från början är lägre ställd än mannen, 
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vilket leder till att de blir utnyttjade och låter sig själva bli utnyttjade. En respondent 

medger att hen aldrig har mött en kvinna som aldrig blivit utsatt för någon form av våld. 

Att kvinnorna lever i en utsatt och våldsdominerad miljö bidrar till att de blir trasiga 

fort, både kroppsligt och själsligt. Återkopplande till Beijer (2000) beskriver hon att de 

psykiska skadorna skapar själsliga ärr och misstro till andra människor. 

Respondenterna menar att kvinnorna låter sig själva bli utnyttjade, vilket kan vara en 

förklaring till varför de flyttar mellan olika män. Vidare framkommer det att kvinnor 

ingår förhållanden med män av anledningen att de behöver tak över huvudet eller att de 

behöver droger. Kvinnorna går att utnyttja som sängvärme så länge de får droger, vilket 

går att se som ett byte. Mannen vill ha sängvärme och kvinnan tak över huvudet och 

droger för att tillgodose sitt eget beroende. Beijer (2000) beskriver kvinnorna som 

beroende av männen, till exempel för boende vid de tillfällen männen har ett boende. 

Orsakerna bakom att de är så utlämnade åt männen är troligtvis komplicerad, men 

längtan efter tak över huvudet kan vara en förklaring. Vidare framkommer det i 

resultatet att det behöver finnas kunskaper angående våld i nära relationer. Om det finns 

kunskaper kring våld i nära relationer finns det en möjlighet till att hjälpa kvinnorna ur 

utsattheten. 

En annan del i att kvinnorna tillåter sig själva att bli utnyttjade anser Beijer (2000) beror 

på att kvinnorna saknar tilltro till samhället och stödet för att hjälpa dem ur den utsatta 

miljön. I resultatet framkom det att det finns svårigheter i arbetet med kvinnor i 

hemlöshet, vilket respondenterna tror har sin grund i att de har blivit utsatt för våld och 

övergrepp. Våldet och övergreppen har bidragit till att kvinnorna kan ha en avvaktande 

inställning mot manlig personal, vilket kan göra det svårare för manlig personal att 

bygga ett förtroende i en hjälpsituation. Utsattheten kan även bidra till att professionella 

oberoende kön har svårt att bygga upp ett förtroende och en relation gentemot kvinnan, 

vilket kan skapa problem i en hjälpsituation. Respondenterna lägger problemet på 

kvinnan, det är kvinnans erfarenheter som gör att relationsskapandet och tilliten blir 

svår att uppnå. Kan det vara så att respondenterna inte vet hur de ska bemöta kvinnor 

som har blivit utsatta för psykisk och fysisk våld? Om det är på detta vis kan det vara 

detta som gör att kvinnans erfarenheter av bemötandet på liknande verksamheter inte är 

positiva och leder till att hon fortsatt uppehåller sig hos olika män för att kunna få tak 

över huvudet. 

Beijer (2000) beskriver även att männen många gånger utgör kvinnans enda nätverk. 

Studiens resultat bekräftar den hypotesen då kvinnan inte syns som hemlös lika snabbt i 

samhället. Då kvinnan befinner sig bakom en man och då de inte syns på gatan befinner 

de sig inte i hemlöshet, det vill säga att de blir en dold aspekt i hemlösheten. På grund 

av detta når inte hjälpen fram till dem så snabbt och de fortsätter att bli utnyttjade, vilket 

diskuterades ovan. Kvinnan syns inte som hemlös då hon bor hos en man, men hon blir 

utnyttjad på olika sätt för att ha tillgång till boende. Då mannen är våldsam eller 

försvinner av andra anledningar byter kvinnan till ett nytt boende och en ny man och allt 

upprepas igen. Att de byter boende ofta kan försvåra för Socialtjänst och andra 

myndigheter att lokalisera kvinnan och att ge henne hjälp och stöd. 

Beskrivet ovan menar respondenterna att kvinnan lever bakom mannen och många 

gånger är han det enda nätverket kvinnan har. Detta går att koppla till exkludering som 

handlar om social exkludering som berövande av förmågor som Petersson och 

Davidsson (2016) beskriver. Kvinnan blir avskärmad från samhället vilket ytterligare 

leder till att hon inte når hjälpen lika snabbt. Det vill säga att avskärmningen från 

samhället i stort även leder till att hon blir avskärmad från hjälpen och stödet som finns 
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i samhället. Detta kan beskrivas som ytterliggare en orsak till varför kvinnan fortsätter 

att leva i utsatthet och fortsätter att bli utnyttjad. 

Eftersom det framkommit att kvinnor lever i en stor utsatthet är det viktigt att 

professionella inom arbetet med individer i hemlöshet har kunskap kring kvinnornas 

situation. Genom att ha kunskap om hur deras liv ser ut kan de fånga upp kvinnorna 

tidigt och ge dem den hjälp de behöver. Som en av respondenterna berättade så kan det 

vid en del tillfällen bli så att både offer och förövare vistas på samma verksamhet 

samtidigt. En annan respondent menar att kvinnorna behöver vara befriade från männen 

under perioder om det då finns möjlighet. En lösning på den problematiken skulle vara 

att ha boenden och verksamheter som endast tar emot kvinnor. På det sättet skulle det 

kanske bli lättare att fånga upp dem om de inte vistas bland män. Det är även av stor 

vikt att ha i bakhuvudet att kvinnan lever i en enorm utsatthet, vilket de själva kanske 

inte visar utåt sett. Genom att ha vetskapen om det kan de professionella försöka att läsa 

vad som finns mellan raderna. Kunskap leder till att nya frågor ställs och 

förhoppningsvis nya svar som kan leda till mer insatser, vilket ger kvinnan mer hjälp 

och stöd. 

Cederlund och Berglund (2014) menar att dialog, medinflytande och respekt utgör 

betydande delar inom det socialpedagogiska arbetet. Det är genom de sociala samspelen 

människor utecklar sin egen identitet och det är väldigt viktigt i hjälp- och 

motivationssituationer att medinflytande och respekt finns med. I arbetet med kvinnor i 

hemlöshet är det med stor sannolikhet väldigt viktigt att ha med dessa delar i 

bemötandet då de behöver göra en eller flera förändringar i sitt liv. Genom att bemöta 

kvinnan med respekt byggs det upp ett förtroende och en relation, vilket i sin tur kan 

påverka deras förändringsprocess. 

 
4.2.3 Ny generation av hemlösa 

Denna grupp beskrivs av respondenterna som unga vuxna i tjugofem- till 

trettiofemårsåldern som började missbruka redan vid en tidig ålder vilket har lett till att 

de inte har avslutat någon utbildning och inte haft möjlighet till att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Mabhala et al. (2017) beskriver att det finns ett samband mellan 

risken för hemlöshet och personer med låg utbildning och arbetslöshet. Författarna 

beskriver även att de hemlösa själva beskriver att ett substansberoende fungerade som 

orsak till att de hade blivit hemlösa. Det går då att se ett samband mellan respondentens 

erfarenheter och den tidigare forskningen. Norman och Pauly (2013) tar i sin studie upp 

att personer som lever i hemlöshet behöver ett boende och tillgång till sjukvård för att 

deras hälsa ska bli bättre. En respondent menar på att de droger som cirkulerar i dagens 

samhälle idag slår ut psyket på personerna vilket leder till att de blir mer trasiga än vad 

man kanske blev förr i tiden. Att komma bort från gatan och olika verksamheter där de 

får vara påverkade kan alltså vara nödvändigt för dessa personer.  

Det beskrivs även att de unga vuxna ofta ger upp hoppet om förändring ganska tidigt, 

och att även Socialtjänsten ger upp hoppet på dem efter några försök med behandling. 

Det beskrivs att Socialtjänsten och klienten ofta har helt olika världsbilder. 

Socialtjänsten ser en person som borde klara av de krav som ställs på denne medan den 

unge vuxna inte alls känner på samma sätt då denne ofta har missbrukat merparten av 

livet och inte alls vet hur hen ska föra sig i det sociala livet. Norman och Pauly (2013) 

beskriver att när individer kommer ur hemlösheten är det lätt hänt att de känner sig 

isolerade och ensamma och på grund av deras tidigare erfarenheter har de inget 

förtroende för andra. Detta kan vara en anledning till att den unge vuxna ger upp hoppet 

och känner sig bekväm i den situation hen befinner sig i. Genom att de då fortsätter att 
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vistas på olika akutboenden eller hemma hos vänner gör att de utsätts för, som Sahlin 

(2016) beskriver det, andra människors kontroll. Den hemlöse står under andra 

personers förordningar, där denne måste följa vad boendet eller vännen säger att hen får 

och inte får göra. 

 
4.2.4 Bostadsmarknaden  

Flera respondenter menar att det finns en bostadsbrist i Sverige. Samhället har blivit 

hårdare och mer utslagande, vilket gör det lättare att hamna utanför bostadsmarknaden. 

Bostadsbristen har lett till att nya grupper hamnar i hemlöshet. Anderson och Christian 

(2013) och Socialstryelsen (2010) menar att hemlösheten påverkas av politik och 

välfärdens struktur. Hemlösheten kan därför förklaras av svårigheter att få tag i bostad. 

Vidare framkom det i resultatet att det byggs mycket nya bostäder i Sverige men att de 

är dyra. Problematiken grundar sig i att människor kan ha svårt att få bostad vilket 

resulterar i att de hamnar utanför bostadsmarknaden och i hemlöshet. Petersson och 

Davidsson (2016) beskriver detta som social exkludering som berövande av förmågor, 

det vill säga att om individen blir exkluderad från ett område i samhället kan det bidra 

till att den exkluderas från ett annat. Saknaden av bostad kan påverka individens 

förmåga att till exempel klara av att arbeta. Slutsatsen är att individer kan hamna i 

hemlöshet som en konsekvens av välfärdens struktur. Det är väldigt självklart att om en 

individ saknar bostad kan det påverka förmågan att ha kvar ett arbete. Samma sak gäller 

när en individ inte har ett arbete kan det skapa problematik kring att ha en bostad. En av 

respondenterna betonade även att det inte är lätt för individerna att komma ur sin 

missbruksproblematik om personen inte har en bostad där den känner trygghet. Det 

liknar en ond cirkel för de individer som har behov av samhällets hjälp och det blir svårt 

för dem att ändra sin livssituation. Kommer det behövas göras ändringar i 

samhällssystemen och skulle ändringarna bidra till att möjligheten att skaffa bostad blir 

lättare? 

4.2.5 Är intsatserna tillräckliga?  

I resultatet framkommer det att det kan vara nödvändigt att erbjuda personer som 

befinner sig i hemlöshet och har missbruksproblematik en bostad innan den påbörjar en 

behandling för missbruket. Som det beskrivs ovan kan exkludering från ett område leda 

till exkludering från ett annat område. Därför kan det ses som nödvändigt att vara 

inkluderad på den ordinarie bostadsmarknaden för att kunna påbörja en behandling av 

sitt missbruk. När personen ifråga påbörjar ett nyktert liv kommer denne att behöva vara 

en del av det samhälleliga livet, att kunna få ett arbete och en egen inkomst, vilket kan 

ses som omöjligt om hen inte har en bostad. 
 

Bostad först beskrivs av en del respondenter som något positivt. Det ses som en lösning 

på hemlösheten och den professionella sätter mycket tilltro till denna insats. Busch-

Geertsema (2013) beskriver att denna insats ses som en långsiktig lösning på 

hemlösheten då boendetrappan endast ses som en kortsiktig lösning. Petersson och 

Davidsson (2016) talar om social exkludering som berövande av förmågor. Ses detta 

från motsatt håll kan det vara så att när en person blir inkluderad inom ett område blir 

det lättare att bli inkluderad inom andra områden också. Detta är något Norman och 

Pauly (2013) tar upp i sin studie där de beskriver att desto mer en individ utesluts desto 

sämre blir chanserna för personen att förbättra den livssituation som denne befinner sig 

i. Författarna beskriver även att hemlöshet kan leda till både långvariga och kortvariga 

hälsoeffekter. Det finns alltså fördelar med att ha en bostad först, både fysiskt och 

psykiskt. 



  
 

38 

En respondent tar upp att man måste ha i åtanke om man hjälper eller stjälper personer 

som kommer till akutboende då respondenten menar att akutboende främjar missbruk. 

Sahlin (2005) menar på att boendetrappan har skapat behov av fler lågtröskelboende, då 

de personer som inte sköter sig skickas längre ned på trappan. På ett lågtröskelboende 

som till exempel akutboendet menar respondenten att det är mer krävande för 

personalen att arbeta med personer som befinner sig i ett aktivt missbruk och får vara 

påverkade på boendet. Personalens trygghet behöver sättas i fokus och på akutboendet 

som lyfts fram i detta arbete är det inte tillåtet för personalen att arbeta ensamma, de ska 

alltid vara två personer och överfallslarm är ett måste.   

Det framkom även att akutboende ses som en plats där den hemlösa endast kommer för 

att få tak över huvudet. En respondent beskriver att de inte får ha insatser på det 

boendet, för insatser måste dokumenteras och följas upp. Boendet erbjuder dock sina 

tjänster men måste få ett godkännande av en socialsekreterare vilket de inte alltid får. 

Placeringen blir istället en snabb lösning och personerna återkommer ofta månad ut och 

månad in. Respondenten beskriver att hen inte förstår detta då en plats kostar runt 

etttusentrehundra kronor per natt vilket blir uppemot fyrtio tusen kronor för en månad. 

För de pengarna skulle man kunna göra något annat, erbjuda något bättre. 

4.2.6 Möjligheter  

I resultatet framkommer det vilka svårigheter de professionella möter i sina 

verksamheter. Det framkommer ingenting om vilka möjligheter de ser på sina 

arbetsplatser eller med denna målgrupp. En ganska mörk bild målas upp av situationen 

hemlöshet. Personalen känner sig uppgiven, då de knappt har sett några möjligheter 

med sitt arbete och de påpeker flera saker som inte fungerar bra. Det är brist på 

utbildning bland de yrkesverksamma vilket gör det svårt att bemöta olika grupper i 

hemlöshet, de har för lite tid till relationsskapande, det uppstår spårkbarriärer. 

Socialtjänsten ger upp för tidigt, EU-migranternas hemländer gör ingenting för att lösa 

situationen. Listan kan bli lång med vilka svårigheter som finns i arbetet med personer 

som lever i hemlöshet. Listan över möjligheter däremot är nästintill obefintlig, kan detta 

bero på att de professionella som arbetar med denna målgrupp känner sig uppgivna och 

har sett för många fall där de inte har fungerat att de har tappat hoppet på en förändring, 

eller ser verkligheten så mörk ut som den beskrivs i detta arbete? 

 
4.2.7 Avslutande reflektioner  

Social exkludering som berövande av förmågor handlar om att om en individ blir 

exkluderad från ett område i samhället kan den bli exkluderad från andra områden också 

(Petersson & Davidsson, 2016). Denna beskrivning har passat bäst in på de målgrupper 

som framkommit i vårt resultat då de ofta har stått utanför den ordinarie 

bostadsmarknaden, vilket även i många fall har lett till annan problematik och 

exkludering. Majoriteten av de personer som lever i hemlöshet som framkommit i detta 

arbete har haft en missbruksproblematik och vissa respondenter menar på att det är svårt 

att ta sig ur ett missbruk om personen i fråga inte har någonstans att bo, vilket gör att 

denne blir exkluderad från fler samhällssystem. Det är viktigt att vara inkluderad på den 

ordinära bostadsmarknaden för att göra det möjligt för det övriga livet att fungera.  

 

Social exkludering exkludering och fattigdom handlar om individer blir uteslutna från 

sina mänskliga rättigheter, vilket kan ske direkt eller indirekt (Petersson & Davidsson, 

2016). Det var logiskt att koppla denna typ av social exkludering till EU-migranterna då 

de lever i extrem fattigdom, är exkluderade både i sina hemländer och när de kommer 

till Sverige. 
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Enligt Petersson och Davidsson (2016) handlar social exkludering ur system om att en 

individs inkludering och exkludering från olika samhällssystem är grundläggande 

vilkor, dock är det omöjligt att vara inkluderad i alla system. Det är även av intresse att 

veta vilket system en individ blivit exkluderad från, då de menar att vissa system är 

grundläggande för individens möjligheter att uttrycka sig eller försörja sig. De individer 

vi beskriver i resultatet är exkluderade på olika sätt i samhället, vilket även kan påverka 

deras möjlighet till försörjning och att uttrycka sig som individer. Swärd och Eriksson 

(2014) menar att hemlöshet inte enbart handlar om att en individ är bostadslös, utan det 

kan handla om att de inte har möjlighet att utnyttja sina mänskliga rättigheter som 

svenska medborgare. 

 

Social exkludering som vertikala processer beskriver Petersson och Davidsson (2016) 

som vertikala exkluderingsprocesser och de kan förekomma i samhällets alla positioner. 

I arbetet inriktade vi oss inte på vilken bakgrund människorna som lever i hemlöshet 

har, vilket gör det svårt att koppla till denna del av social exkludering. Dock kan vi 

konstatera att vem som helst kan bli hemlös då det i resultatet framkommer att 

bostadsmarknaden i Sverige har bidragit till att nya individer hamnar i hemlöshet. Att 

hamna i hemlöshet kan drabba vem som helst, vilket gör att det bör betraktas som ett 

samhällsproblem. 
 

5 SLUTSATSER OCH IMPLIKATIONER  
Majoriteten av respondenterna betonade kvinnan som det mer utsatta könet i 

hemlöshetsgruppen. Det hör mer till vanligheterna än ovanligheterna att kvinnan utsätts 

för såväl våld som övergrepp. De menar att kvinnor är den dolda aspekten i 

hemlösheten och att de många gånger befinner sig bakom männen vilket gör att de inte 

syns lika snabbt på gatan. Att kvinnor är osynliga bakom män kan även bidra till att de 

fortsätter leva i en utsatthet kantad av våld och övergrepp. Då de inte syns lika snabbt 

får de inte hjälp lika snabbt och de fortsätter att leva i sin utsatthet. Kvinnan behöver 

lyftas fram samt att personalen som arbetar med dessa individer har vetskap om att hon 

är det utsatta könet. Om personalen och övriga professionella som möter gruppen 

hemlösa har kunskapen kan hjälpen och insatserna ha en möjlighet att nå kvinnan 

snabbare än vad den gör nu.  

För att ha möjlighet att hjälpa EU-migranter kan det behövas mer insatser vad gäller 

deras språkkunskaper. Deras brister i sitt modersmål skapar problem i att lära sig ett nytt 

språk, vilket är nyckeln till en chans inom det svenska utbildningssystemet och den 

svenska arbetsmarknaden. Frågan är hur mycket ansvar Sverige har och vilket ansvar 

Bulgarien och Rumänien har. Då EU-migranterna väljer att lämna sin hemländer finns 

det en problematik där och den situationen behöver förändras. En slutsats är att något 

behöver göras i de länderna så att dessa människor inte behöver lämna sina hem för att 

tjäna pengar i ett annat land.  

Det är nödvändigt att anställa personer med rätt typ av kompetens vad gäller utbildning 

och/eller arbetslivserfarenhet. Det framkommer att flera respondenter upplever att de 

inte har tillräckliga resurser för att hantera personer som lider av psykisk ohälsa, vilket 

innebär att mer kunskap behövs inom området samt ett betydligt mycket bättre 

samarbete mellan psykiatri och de olika verksamheterna. Detta för att klienterna ska få 

den hjälp de har rätt till och för att de inte ska hamna mellan stolarna för att de lider av 

samsjuklighet. 

Den svenska bostadsbristen leder till att nya grupper av individer hamnar i hemlöshet. 

Nutidens politik och välfärdens struktur är troligtvis en bidragande faktor till att 
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samhället har blivit mer utslagande. För att bostadbristen ska minska behövs det 

ändringar inom politiken som i sin tur påverkar välfärden. Bristen till bostad kan leda 

till att individen blir exkluderad i andra samhällsområden, vilket gör mer skada än nytta 

för individen. Slutsatsen är att det behövs byggas fler bostäder och det behöver vara 

ekonomsikt möjligt för människor att bo där. De kriterier som finns för att hyra en 

bostad bör förändras för att kunna göra det möjligt för dessa personer att kunna få ett 

eget förstahandskontrakt.  Det kan även vara nödvändigt att satsa på att dessa personer 

får möjlighet till en bostad innan de till exempel ska få bukt med sin 

missbruksproblematik, det beskrivs av Sahlin (2005) att det är en grundläggande 

rättighet att ha en bostad. Det ska inte vara något som en person förtjänar genom att lösa 

sina problem eller liknande.  

Det kan även vara nödvändigt att inkludera personer som lever i hemlöshet i politiska 

frågor då de har en unik bild av hur situationen ser ut som Norman och Pauly (2013) 

beskriver, då det i dagens läge ofta är gissningar som baseras på ofullständig kunskap. 

5.1.1 Socialpedagogiska implikationer 

Hemlösheten är ett stort och växande problem i Sverige, vilket gör att det finns ett 

socialpedagogiskt intresse. Som tidigare nämt menar Cederlund och Berglund (2014) att 

de sociala samspel som en individ ingår i behövs för dennes personliga utveckling. Om 

en individ inte ingår i sociala sammanhang blir det svårt för personen att utveckla sin 

individualitet och personlighet. Författarna betonar även vikten av medinflytande och 

respekt inom det socialpedagogiska arbetet. Att den professionella har ett respektfullt 

bemötande kan bidra till att de får hjälpa till att motivera och ha inflytande över 

individers förändringsprocesser. Utifrån dessa aspekter är det av stor vikt att 

profesionella som möter individer i hemlöshet har kunskap kring den stora 

problematiken hemlöshet samt problematiken som skapas ur den. Kunskapen leder till 

att professionella har vetskap om att ett positivit och respektfullt bemötande leder till ett 

bättre motivationsarbete och förmågan att påverka individerna mot en förändring. Det är 

även av stor vikt att individer i hemlöshet ska känna att de tillhör ett sammanhang och 

att de har betydelse. Utan egen betydelse saknar de tillhörighet och sammanhang i 

samhället, vilket kan få dem att känna sig meningslösa. Ur meningslöshet blir det svårt 

att motivera till en positiv förändring. 

 
5.1.2 Framtida forskning 

Under våren 2017 genomförde Socialstyrelsen en kartläggning över antalet individer i 

hemlöshet. I kartläggningen framkom det att 33250 individer lever i hemlöshet. Den 

visade även att antalet kvinnor i hemlöshet har ökat sedan den föregående 

kartläggningen som ägde rum 2011. Att Socialstyrelsen genomför kartläggningar över 

hur många individer som lever i hemlöshet är bra, men det skulle behöva forskas mer 

angående vilka insatser som motverkar hemlöshet. Det finns Bostad först som forskning 

visat på fungerar bra för att motverka hemlösheten, men vad mer behövs mer, vilka fler 

insatser kan vara relevanta för denna målgrupp samt vad är det egentligen som fungerar 

i mötet mellan den profesionella och den hemlöse?  
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Bilaga  A 

Intervjuguide 

 

Bakgrund  

• Bakgrundsfakta om verksamheten och intervjupersonen. 

• Vilken typ av problematik har individerna som söker sig till er? 

• Vilka insatser erbjuder ni? 

• Vad gör du under en arbetsdag? 

• Räcker tiden till? 

• Finns det samarbeten med andra verksamheter? 

• Hur ser efterfrågan ut av era platser? 

• Upplever du att ni har de resurser som krävs för att hjälpa dessa individer på 

bästa sätt? 

 

Hinder/möjligheter i arbetet 

• Finns det några svårigheter/möjligheter med att arbeta med denna målgrupp? 

• Kommer de ur hemlösheten?  

• Är det individer som kommer tillbaka?  

• Har du upplevt att det finns några skillnader med att jobba med manliga 

respektive kvinnliga klienter? 

• Finns det målgrupper (psykisk ohälsa/beroendeproblematik) som är svårare än 

andra att hjälpa? 

 

Respondentens egna tankar och upplevelser  

• Vilka egenskaper anser du behövs för att kunna arbeta med denna målgrupp? 

• Hur upplever du synen på hemlösheten? 

• Tycker du att det är stor skillnad på hur det var när du började arbeta här och hur 

det är nu? 

• Vad tror du behöver förändras för att hemlösheten ska minska i samhället? 
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Bilaga B: Missiv  

 

Förfrågan om medverkan i C-uppsats 

Hej, vi är två studenter som läser Pedagogik med inriktning på ungdoms- och 

missbruksvård på Linnéuniversitetet i Växjö. En kandidatexamen på 180 

högskolepoäng. 

  

Nu är det dags för oss att börja skriva vårt examensarbete (C-uppsats) och det är därför 

vi kontaktar er. Vi är intresserade av att träffa er på en intervju på ca 30-45 min. Vi 

skulle vilja göra två intervjuer sammanlagt, med personal hos er på /.../. 

 

Syftet med vårt arbete är att att belysa personals upplevelser och erfarenheter av arbetet 

med hemlösa samt identifiera hindrande och främjande faktorer när det gäller 

återintegrering av dem. 

 

Vi vill gärna intervjuerna så snart som möjligt, när det är möjligt för er. Det är självklart 

frivilligt att delta i studien och informationen från er kommer att förbli anonym. 

Intervjuerna kommer att spelas in, inspelningarna kommer att kasseras efter godkänd 

examination. 

 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen - vilket också examinatorerna har. Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, 

både vad gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

 

Ni kan nå oss via telefon om ni har fler frågor eller om ni vill boka in en dag för detta. 

Fanny Gustavsson tel: 

Beatrice Berlemo tel:  

 

Med vänliga hälsningar 

Fanny Gustavsson & Beatrice Berlemo
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