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Abstract 

 
The aim of this paper was to elucidate representations of how homelessness and 

interventions against homelessness is perceived in a Swedish municipality from 

socialconstructivistic perspective. The questions it aimed to answer were: How is 

homelessness represented in the municipality by participants of the local housing 

market and public and non-profit sectors? How can representations of homelessness 

from the participants be deconstructed and understood? Homelessness has been 

considered a social problem since the middle of the 18th century. The ways to 

explain why homelessness exists and how to rectify and define homelessness has 

been in continuously transformation in different extensions since then. Even so, 

some of these explanations, definitions and actions has returned or possess 

similarities across time. The used method of this paper was case study in order to 

concentrate on the municipality specifically. The analyzed material consisted of 

qualitative, semistructured interviews with seven participants. Public documents 

were also reviewed from the social service center in the municipality and reports 

from the county administrative board to understand the representations in its 

context. The participants that attended on interviews was one participant from a 

non-profit- organisation, one from the local housing market and five 

municipalityworkers. We found that some of the participants had both similarities 

and discrepancies in their representations but all of the participants had tendency to 

construct additional categories to deal with homeless persons divergent needs. 
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1. Inledning  

Vid uppstarten av detta examensarbete låg intresset på insatser mot hemlöshet  

vilket förändrades under urvalsprocessen. Då insåg vi att det i många kommuner 

råder olika uppfattningar på hemlöshet och att insatser i kommuner kan se olika 

ut. Därav tillkom funderingar över kopplingen mellan insatser och definitionen av 

hemlöshet. Lagstiftningen ger ingen tydlighet i vart ansvaret ligger för 

hemlösheten och hur hemlösheten ska hanteras. Enligt Socialstyrelsen (2018) har 

kommunen endast ansvar för vissa äldre, vissa personer med funktionsnedsättning 

och vissa nyanlända personer med uppehållstillstånd. Samtidigt har kommunen 

enligt Socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att 

kommuninvånare får det stöd och hjälp de behöver (SFS 2018:347). Hur hanterar 

kommuner sitt generella ansvar i relation till det begränsade lagstadgade ansvaret 

att förmedla bostäder? Det innebär i realiteten ett kommunalt tolkningsföreträde 

där den lokala definitionen påverkar hanteringen av hemlöshet. Vilka definitioner 

kan råda inom en kommun, vad påverkar definitionen och hur påverkar 

definitionen? I detta arbete har vi för avsikt att fördjupa oss i fenomenet genom att 

genomföra en fallstudie över en kommun (se kapitel 4.1).   

1.1  Problembakgrund  

I kommande avsnitt redogörs kortfattat för vad som skett nationellt i Sverige 

gällande föreställningar och hantering av hemlöshet. Vi kommer 

endast introducera delar av en själva verket omfattande utveckling.  

  

1.1.1  Bakgrund hemlöshet  

Professorn Hans Swärd (2008) förklarar att begreppet hemlöshet är relativt 

modernt och började användas först runt sekelskiftet 1900. 

 

Hemlösheten är på ett strukturellt plan sammankopplat med försörjningsvillkor, 

befolkningsutveckling och senare industrialisering som påskyndat 

urbanisering, vilket kortfattat innebär befolkningstillväxt i städer. Urbaniseringen 
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tog fart i Sverige från år 1870 då befolkningen sökte sig till industrier för arbete 

vilket gjorde att städer formades eller utökades i anslutning till industrierna 

(Swärd 2008; Nygård 2013).   

  

Flera aktörer har varit involverade i arbetet mot hemlöshet, däribland socknarna, 

som formades till kommuner, kyrkan och frivilligorganisationer. Kyrkan har 

genom historien varit en inflytelserik verksamhet med omfattande makt och 

kontroll. Samtidigt har kyrkan ansvarat över stora delar av sociala välfärden och 

fattigvården (Weibull 1993). Den protestantiska lutheranska statskyrkan och 

socken hade ansvar över fattigdom och förespråkade individens 

självförsörjningsplikt genom kyrkolagen och fattigvårdslagen. Det var emellertid 

endast de som ansågs befogat fattiga genom sjukdom och ålder som fick kyrkligt 

understöd. Den som var oförmögen att söka arbete av andra anledningar kunde 

betraktas som parasitär. Kyrkans makt och ansvar minskade runt mitten av 1800-

talet till följd av att kritik riktades mot statskyrkan från andra religiösa förbund 

såväl som liberala tankar från politiken (Norén Bretzer 2017 ; Weibull 1993).  

  

Synen på personer i hemlöshet har historiskt varierat i ideologisk och politisk 

mening och haft flera olika benämningar såsom husvill och lösdrivare. Husvill 

innebar att vara utan bostad (Swärd 2008). Lösdrivaren var en som strök 

omkring utan att arbeta alternativt söka arbete, eller som ansågs hota allmänhetens 

säkerhet, ordning eller sedlighet (Nationalencyklopedin u.å.a). Swärd förklarar 

att det dels fanns den fullt respektabla typen som var offer för fattigdom och 

bostadsbrist. Sedan fanns den som lider av moralisk svaghet såsom luffare, 

lösdrivare, missbrukare och asociala personer. Den moraliskt svaga var ofta 

förknippad med oförmåga att leva upp till samhällets krav. Medan den fullt 

respektabla typen skulle beskyddas av stat, kommun och välgörenhet genom 

boendelösningar. Moralisk svaga skulle istället hanteras med begränsning och 

kontrollerande åtgärder. Exempel på detta är arbetsanstalter där lösdrivaren eller 

luffarens obrukade arbetskrafter skulle nyttjas. Swärd belyser att hemlösheten 
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också förknippas till kategorier av människor där en historisk återkommande 

urtyp är den ensamstående alkoholiserade mannen (Swärd 2008).  

  

Mellan åren 1850–1920 började fattigdom och hemlöshet definieras som ett 

socialt problem kopplat till strukturella orsaker. Under denna period började 

begreppet bostadslöshet användas i bostadspolitiksdebatten då begreppet ansågs 

ha starkare förbindelse till bostadsproduktion (Swärd 2008).   

  

1.1.2 Dagens definition enligt Socialstyrelsen  

I Socialstyrelsens definition av hemlöshet kategoriseras företeelsen in i fyra 

kategorier.   

1. Akut hemlöshet som innefattar personer som bland annat sover utomhus, i 

skyddat boende, härbärge och offentliga lokaler.   

2. Institutionsvistelse och stödboende innefattar personer som är inskrivna på 

bland annat familjehem, sis-institution, kriminalvårdsanstalt eller HVB-hem.   

3. Långsiktiga boendelösningar omfattar personer som bor i boendelösning 

ordnad av kommunen exempelvis försökslägenhet.   

4. Eget ordnat kortsiktigt boende innefattar personer som bor 

utan egna kontrakt hos exempelvis vänner, släktingar eller under så kallade 

“svarta kontrakt” (Socialstyrelsen 2017a).   

  

Även Länsstyrelsen utgår ifrån Socialstyrelsens definition av hemlöshet. 

Hemlöshet lyfts fram som ett komplext problem som beror på flera faktorer på 

olik.a nivåer. För att motverka och hantera hemlösheten förklarar Länsstyrelsen 

att flera organisationer måste samarbeta på olika nivåer men att kommunen är 

central (Burén, Holmlin & Weber 2018). Enligt Socialstyrelsen (u.å.) har 

socialtjänsten ett ansvar över specifika grupper men ansvaret ligger främst på 

individen att förse sig själv och sin familj med bostad.  
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                                                 (Burén, Holmlin & Weber 2018, s. 18).  

    

Socialstyrelsen har även uppmätt hemlösheten, senast år 2017 och bestod då av 

33250 personer. Vad gäller Socialstyrelsens definition och mätning är det dock 

relevant att nämna tillkortakommanden. Hemlöshetsmätningen utfördes under en 

vecka. Endast personer som kom i kontakt med organisationer som socialtjänsten 

räknades in i kartläggningen (Socialstyrelsen 2017a). Det innebär att det kan 

finnas ett mörkertal med människor som inte söker sig till organisationer eller som 

inte sökt hjälp just under den veckan. Socialstyrelsen påpekar att den kommunala 

delaktigheten varierar. Socialstyrelsen har även en avgränsning där flera grupper 

inte ingår i kategorier för hemlöshet som personer utan uppehållstillstånd eller 

EU/EES-medborgare utan förankring i kommunen (Socialstyrelsen 2017a).   

  

Förutom avgränsningen i definitionen är den lagstadgade skyldigheten att 

tillhandahålla bostäder som tidigare nämnt begränsat till vissa grupper. För övriga 

personer i hemlöshet finns det i särskilda fall möjlighet till bostad i form av  

bistånd. Kommunens ansvar att se till att det finns bostäder till alla 
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kommuninvånare innebär alltså inte ett allmänt ansvar att tillhandahålla bostäder 

till bostadslösa (Socialstyrelsen 2018).   

  

Livet som hemlös är otryggt och skapar utanförskap. Bland de hemlösa finns 

många med en social problematik som missbruk och psykisk ohälsa eller som 

tagit sig ur en våldsrelation. För barn kan hemlösheten ge konsekvenser långt 

fram på grund av förlorad skolgång. Barnet kan känna skam och bilda ett hat mot 

samhället (Socialstyrelsen 2018). Avgränsningen i definitionen innebär inte en 

avgränsning i faktiska förhållanden utan i ansvar. De grupper som inte ingår i 

definitionen lider därmed samma konsekvenser men utan möjlighet till stöd från 

kommunen.   

  

1.2  Problemformulering  

Av texten ovan framgår det att hemlöshet är ett problem som har funnits i Sverige 

i århundraden. Hemlösheten lyfts fram som ett komplext problem som kräver 

samarbeten mellan olika organisationer på olika nivåer och mellan individen och 

organisationen. Hemlöshet lyfts även fram som ett problem som riskerar ge 

långvariga konsekvenser för individen och även för samhället. Det är i allra 

högsta grad ett socialt problem utifrån dess komplexitet, omfattning och 

konsekvenser (jfr Jönson 2010). Hemlöshet presenteras ändå som möjligt att 

åtgärda. Hur ett problem framställs och definieras kan kopplas till vilka tänkbara 

åtgärder som sätts in och kan ofta härledas till olika ideologier, intressen eller 

motiv belyser Meewisse och Swärd (2013). Utifrån det ser vi en relevans att 

betrakta det sociala problemet hemlöshet med fokus på definitionen istället för 

insatserna.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ fallstudie undersöka hur 

hemlöshet framställs av olika aktörer från den lokala bostadsmarknaden 

och offentlig samt ideell sektor inom en medelstor kommun och hur uppfattningar 
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påverkar arbetet mot det sociala problemet hemlöshet. Detta avser vi uppnå 

genom två frågeställningar.  

  

1.4  Frågeställning  

Våra frågeställningar är:  

 

 Hur framställs hemlöshet av aktörer från bostadsmarknaden och 

offentlig samt ideell sektor inom en medelstor kommun? 

 Hur kan aktörernas framställningar av hemlöshet dekonstrueras 

och förstås?  

 

1.5 Avgränsning   

Avgränsning är ett verktyg för att precisera studiens omfattning. Avgränsningar 

kan göras utifrån fenomen och personer beroende på ämnesval samt av praktiska 

skäl (Rienecker & Stray Jörgensen 2014). Vi har valt att avgränsa arbetet till 

hemlöshet inom ett avgränsat geografiskt område, en kommun. Hemlöshet som 

begrepp kan tolkas olika men eftersom att vårt intresse ligger på uppfattningar av 

hemlöshet kommer vi följa definitionen som formuleras av den vi citerar eller 

återger (jfr Paulsson 1991). Diskussionerna om hemlöshet kretsar framförallt runt 

de grupper som inte innefattas av socialtjänstens lagstadgade skyldighet att 

tillhandahålla bostad. Det innebär däremot inte att situationen på 

bostadsmarknaden inte är problematisk även för de med lagstadgad rätt till bostad. 

Vi har inte aktivt uppmanat informanterna att utesluta någon grupp som kan 

innefattas av hemlösheten.   

 

Vi avgränsar även genom att fokusera på aktörer med delaktighet i 

hemlöshetsfrågan. Därmed väljer vi att inte fånga upplevelsen av hemlösheten 

från den hemlösa gruppens perspektiv. Det är även en etisk fråga då det inte anses 

etiskt försvarbart för studenter att intervjua utsatta grupper (Vetenskapsrådet 
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2017). Det är personerna i hemlöshet som gynnas eller drabbas av framställningar 

av och interventioner mot hemlöshet. Vi kommer därför belysa hemlösa personers 

upplevelser genom andrahandskällor som tidigare forskning och informanters 

återberättelser.   

  

2 Tidigare forskning   

I följande avsnitt presenteras sex olika artiklar och deras relevans till vår studie 

under följande teman: Politiska perspektiv på hemlöshet, individen och arbetet 

mot hemlöshet och avslutningsvis slutsatser av tidigare forskning. Anledningarna 

till valet av teman är att sätta det sociala problemet hemlöshet i en kontext. Det 

som har skett påverkar det som sker idag liksom bilden av personer i hemlöshet 

idag är influerad av den bild som har varit. För att hitta artiklar började vi med 

sökord som berör socialt arbete och hemlöshet i databaserna 

Libris, Swepub och  Proquest som tillhandahålls av Linnéuniversitetet. 

Sökfunktionen Google scholar har också använts. Sökorden på engelska som 

användes för att hitta tidigare forskning var: 

“housing”, ”homelessness”, ”homeless person”, or/and  ”sweden”, ”municipality”, 

“intervention” med flera. Vi använde även svenska sökord såsom “hemlöshet” 

och “kommunala insatser”, “motverka”, “åtgärder” och “ideell”, med avsikten att 

hitta forskning  genomförd i Sverige. 

 

2.1 Politiska perspektiv på hemlöshet  

Hemlöshet betraktades som ett bostadsproblem under större delen av 1900-talet 

och att det då talades om bostadslöshet framför hemlöshet (Sahlin 2015). På en 

rikspolitisk nivå illustrerade diskussionen om hemlösheten under 1990-talet en 

individualistisk ideologi där individen ansågs ansvara för sitt liv och sin situation 

(Sahlin 2015). Diskussionen fortsatte i liknande anda in på 2000-talet där 

hemlöshet ansågs bero på framförallt individuella orsaker enligt (Benjaminsen & 

Knutagård 2016). Under 2000-talet har kommuner uppmuntrats till att kartlägga 
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hemlösheten lokalt. Kommuner uppmanades även till att arbeta evidensbaserat 

med hemlösheten samt att skapa kommunala planer för att hantera hemlösheten. 

Sahlin anser dock att kommunerna har lagt över ansvaret på individer genom att 

villkora tillgängliga boendelösningar (2015).  

 

Socialstyrelsen har genomfört hemlöshetsmätningar successivt sedan år 1993. 

Den första mätningen år 1993 visade att antalet personer i hemlöshet bestod av 

ungefär 8 000 personer. År 1999 visade en ny mätning att antalet personer i 

hemlöshet låg på 8 440 personer. År 2005 var cirka 17 800 personer hemlösa 

enligt Socialstyrelsens mätning (Blid 2008). Definitionen avgränsades inför 

mätningen år 1999. Ytterligare förklaring till förändring i definitionen framgår ej i 

artikeln men på grund av kritik mot genomförandet av mätningen ändrades 

definitionen igen efter år 1999 (Benjaminsen & Knutagård 2016). Socialstyrelsens 

hemlöshetsmätning år 1999 inte är jämförbar med övriga mätningar på grund av 

förändringen i definitionen (Blid 2008). Ändringen efter år 1999 syftade till att 

hemlösheten skulle bli lättare att jämföra mellan olika mättillfällen och länder. 

Den nya definitionen innebär att även personer som beviljats boendeinsats kan 

kategoriseras som hemlösa. Med anledningen att boendeinsatser anses vara osäkra 

och tillfälliga.  

En hemlöshetskommitté tillsattes år 1999 för att undersöka hemlösheten samt 

presentera förslag för att hantera hemlösheten. Förslagen som presenterades 

riktade sig framförallt på en grupp- och strukturnivå. Förslagen följdes dock inte 

upp, vilket kan tolkas som att det inte fanns ett egentligt politiskt intresse att 

hantera problemet (Sahlin 2015). Den dramatiska ökningen av personer i 

hemlöshet mellan år 1993 och 2005 har två förklarande orsaker. Dels på grund av 

förändringar i definitionen samt att flera organisationer blev delaktiga i 

rapporteringen (Blid 2008). 

 

2.2 Individen och arbetet mot hemlöshet  
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Blid uppger i sin avhandling att urbanisering är en bidragande faktor till ökad 

hemlöshet. Författaren förklarar att urbaniseringen kan vara svårt för kommuner 

att lokalt påverka. För hanteringen av hemlöshet är politiskt intresse och 

professionell organisering centralt. Kommuner med socialistisk styrning och med 

specialiserade enheter inom socialtjänsten tenderar att täcka behovet av 

boendeinsatser i högre utsträckning. Blid framför att det därav finns flera faktorer 

en kommun kan påverka för att hantera och möta behoven för personer som 

riskerar eller befinner sig i hemlöshet (2008). 

 

Det individuella ansvaret betonas dock fortfarande. Individens ansvar lyfts fram 

som en del i motståndet till att implementera modellen Bostad först i Sverige. 

Bostad först-modellen innebär att personer med omfattande stödbehov, erbjuds en 

lägenhet villkorslöst då bostad betraktas som en grundläggande trygghet. 

Behandlingar erbjuds fristående från bostaden inom Bostad först-modellen. 

Implementeringen av denna modell skulle innebära en ideologisk förändring av 

sociala insatser på grund av den stora spridningen av trappstegsmodellen 

(Benjaminsen & Knutagård 2016).  

 

Trappstegsmodellen innebär att individen behöver förtjäna bättre boendelösningar 

genom att uppfylla av socialtjänsten ställda krav. Kraven kan bestå av att 

individen exempelvis behöver genomgå behandlingar och individen riskerar att 

förlora sitt boende om kraven inte uppfylls. Båda modellerna syftar till att göra en 

person beredd för eget boende (Blid & Källmen 2016).En kvantitativt genomförd 

studie ger båda modeller liknande resultat för individen. Blid och Källmen 

undersökte då framgången hos modellerna utifrån faktorer som missbrukets 

utveckling och psykiska faktorer som känsla av meningsfullhet och 

självbestämmande. Eftersom att båda grupperna visade förbättringar både 

gällande missbruk och psykiska hälsa menar forskarna att tanken bakom 

trappstegsmodellen, att missbruk och boende har ett samband, behöver 

ifrågasättas. För att Bostad först-modellen ska nå framgång är det dock av största 
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vikt att det finns tillgång till personal som kan motivera individen (Blid & 

Källmen 2016).   

 

Enligt en kvantitativ studie utförd i Storbritannien fokuserad på män i hemlöshet 

ser de flesta positivt på att kunna lösa sin boendesituation och de upplever en 

känsla av kontroll över sin situation. För de som ser positivt på att lösa sin 

boendesituation finns även en positiv attityd mot sociala myndigheter. Studien har 

även visat att ju längre tid männen går utan permanent bostad, desto sämre blir 

upplevelsen och attityden mot sociala myndigheter (Abrams, Christian, Clapham, 

Cotler & Nayyar 2016). Enligt en studie utförd i Kanada kan återintegrationen till 

den reguljära bostadsmarknaden förknippas med negativa känslor. Hemlösa män 

upplever en känsla av exkludering och stigmatisering av samhället. De upplever 

sig bli tillskrivna roller som den kriminelle eller offret. För att hantera känslan av 

exkludering har de hemlösa skapat en social verklighet inom härbärgen som en 

trygg plats med känslomässiga relationer och egna moraliska system (Bell & 

Walsh 2015). Det ger konsekvenser i att personer som får bostad väljer att 

återvända till härbärgen. I härbärget finns ett socialt liv och en tillhörighet som 

gör livet i bostad ensamt (Bell & Walsh 2015). 

 

Det individuella mottagandet av boendeinsats kan påverkas av tidigare 

erfarenheter och föreställningar av insatsernas förväntade fördelar (Abrams et al 

2016). Detta argument ligger i linje dels med betoningen på motivationsarbete för 

Bostad först-modellens framgång som redan nämnts men även utifrån Blids 

forskning (2008). Blid presenterar i sitt resultat att behovet av boendeinsatser 

borde vara tillgodosett utifrån tillgängliga insatser i 133 svenska kommuner. 

Eftersom att hemlösheten ändå ökar presenteras hypotesen att det inte är 

tillgången till insatser som brister utan matchningen mellan behov och insats (Blid 

2008).   

  

2.3 Slutsatser av tidigare forskning   
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Utifrån den forskning vi har tagit del av är tydligt att hemlöshet har skapat 

diskussion länge. Trots det har hemlösheten ökat sedan 90-talet. De satsningar 

som har gjorts på att hantera hemlösheten har alltså inte gett något större resultat. 

Av den forskningen vi har tagit del av har begreppet problematiserats men inte 

undersökts djupare. Istället har det konstaterats på olika sätt att hanteringen 

brister. För att förstå arbetet mot och hanteringen av hemlöshet är det av vikt att 

förstå begreppet. Utifrån den forskning vi har tagit del av i detta kapitel upplever 

vi en kunskapslucka avseende hemlöshet som definition och avser därför 

undersöka begreppet i detta arbete.   
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3 Teoretiska utgångspunkter    

I detta avsnitt beskrivs initialt den socialkonstruktivistiska ansats som utgör de 

teoretiska ramarna för analysen av insamlad data. Därefter kommer presentationer 

av olika begrepp från Berger och Luckmann, Bourdieu, Bauman och May 

samt Mauss. Avsikten med kommande kortfattade presentationer är att fördjupa 

analysen av resultatet i förhållande till arbetets syfte och frågeställningar. I slutet 

av detta teorikapitel kommer en sammanfattning med motivationer över hur 

begreppen ska sammankopplas med vår insamlade empiri i analyskapitlet.   

3.1  Socialkonstruktivism  

Vi avser upptäcka hur aktörer i en kommun betraktar och framställer hemlöshet. 

För att angripa frågorna utgår vi från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.  

Barlebo Wenneberg (2010) förklarar att socialkonstruktivismen vill besvara hur 

den sociala kontexten påverkar vår kunskap. Kunskap inhämtas genom språk och 

begrepp som utformas i sociala sammanhang, därav betraktas kunskap som social 

konstruktion. Socialkonstruktivismen vill även blottlägga vad som på ytan ter sig 

som en naturlig process som i själva verket är komplex och påverkad av sociala 

företeelser. (Barlebo Wenneberg 2010). Socialkonstruktivism utforskar alltså den 

intersubjektiva kontexten, då konstruktioner uppstår genom språk, normer och 

synsätt (Thomassen 2007). Genom en socialkonstruktivistisk ansats kan vi 

tillvarata vad som sker i sociala sammanhang, medvetandegöra kunskap och 

analysera innebörder i aktörers framställningar. På så vis kan vi blottlägga 

underliggande kunskap i aktörernas beskrivningar avseende kommunens 

hemlöshet. För att fördjupa förståelsen för hur hemlösheten hanteras och 

framställs behöver vi alltså först förstå vad som sker i det sociala mellanmänskliga 

sammanhanget (Thomassen 2007).   

  

3.2 Institutionalisering, typifiering och legitimitet   

Författarna och professorerna i sociologi Peter L. Berger och Thomas 

Luckmann riktar fokus på hur människan skapar processer som sammantaget 
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bygger vår samhällsordning. Samhällsordningen kan sägas vara en social produkt 

eller konstruktion, som består av tidigare mänskliga aktiviteter, som enbart 

existerar så länge människan kontinuerligt bidrar till samhällsordningen. 

Människan skapar samhällsordningen genom konstruktioner som i sin tur 

påverkar och formar människan. Den subjektiva upplevelsen av 

samhällsordningen för varje individ skapar dennes verklighet vilken också 

påverkas av vad som sker i den sociala kontexten (Berger & Luckmann 2003).  

 

Samhällsordningen påverkas av vanor vilket kan sägas vara ett upprepande av 

utförda handlingar. Det har en kraftbesparande funktion då vanor gör verkligheten 

samt egna och andras agerande mer förutsägbart. Vanorna utvecklas till vad 

författarna benämner som institutionalisering som sker genom olika aktörers 

ömsesidiga typifiering av vanemässiga handlingar. Med typifiering menas att 

handlingarna associeras med större mening än det empiriskt observerbara och 

produceras när aktörer interagerar på olika sätt. Varje typifiering kan sägas vara 

en institution, ett regelverk eller en norm som är gemensam av aktörerna och är 

tillgängliga för just de aktörerna (Berger & Luckmann 2003). 

 

Typifieringarna kategoriserar och drar slutsatser om vanors innebörd och dess 

framtida vanor. Aktören ser den andra aktören agera och typifierar genom att 

associera handlandet med motiv och mönster. Upprepas handlingen, typifierar 

aktören mönster som återkommande. Samma process av typifiering sker av den 

andra aktören. På så vis skapas en ömsesidig typifiering, som tillsammans med 

flera parallella processer utgör grunden för en kontinuerlig konstruktion av social 

institutionell ordning (Berger & Luckmann 2003).   

 

Den institutionella ordningen överförs sedan mellan generationer och den 

subjektivitet som från början skapade institutionen tätnar, eller sedimenteras, till 

ett värde av objektivitet och tas för att vara verklig. För att bevara objektiviteten 

och meningsfullheten i institutionerna sker legitimering som både har kognitiva 

och normativa beståndsdelar. Författarna förklarar att den kognitiva giltigheten 
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föregår den normativa värdigheten som förklarar och försvarar legitimiteten. Med 

det menas att personen som internaliserar institutionen om hur personer normativt 

skall bete sig, först måste internalisera kognitiv kunskap om den kulturella 

kontexten. Institutionaliseringsprocessen är enligt författarna präglad av ramverk 

och kontroll, då institutioner sätter ramarna för mänskligt agerande i form av 

exempelvis relationella förväntningar och normer. Ramarna försvarar och 

förklarar rådande samhällsordningar samt vad som är acceptabelt agerande och 

tänkande (Berger & Luckmann 2003). 

 

Författarna belyser således att det uppstår problem i samband med 

institutionalisering och legitimering. Problemen uppstår i interaktionen i form av 

konflikter, missförstånd och meningsskiljaktigheter exempelvis mellan olika 

yrkeskategorier i ett samarbete (Berger & Luckmann 2003). Legitimitetsproblem 

kan uppstå relationellt mellan olika aktörer som internaliserat olika institutioner. 

Innebörder och begrepp modifieras för att stärka legitimiteten från avvikande 

tankar eller meningsskiljaktigheter av institutions- eller traditionsbäranden. 

Särskilt genom det verbala och skrivna språket. Institutionaliseringen och 

legitimeringen som är skapande av traditioner sedimenteras vilket innebär att 

produkter och institutioner tenderar att leva kvar även efter att det utifrån 

utomstående betraktare har förlorat sin praktiska funktion (Berger & Luckmann 

2003).  

3.3  Habitus, fält och kapital  

Pierre Bourdieus begrepp fält, habitus och symboliskt kapital kan utveckla 

analysen av vad som präglar aktörerna, formar deras motiv och hur det påverkar 

deras beskrivningar. Bourdieu förklarar att samhällsordningen består av en 

sammansättning av sociala rum, bestående av underrum eller fält, vilka interagerar 

med varandra och är hierarkiskt ordnade. Fälten består av exempelvis familj, 

vänner, arbetsplats och bostadsmarknad. I förflyttningen mellan fälten bär 

individen ett habitus. Habitus består av vanemönster, historiska erfarenheter och 



   

19 

av kapital såsom socialt-, ekonomiskt-, kulturellt- och symboliskt kapital som 

skapas av normer och värderingar inom fälten (Bourdieu 1970/1994).  

 

Socialt kapital inbegriper sociala nätverk såsom vänner och familj. Ekonomiskt 

kapital innefattar inkomst och materiella resurser. Kulturellt kapital handlar om 

kunskap, normer och uppförandekoder i olika fält. Medan det symboliska 

kapitalet tillskriver de andra kapitalens värde, vilket varierar beroende på 

kontexten (Bourdieu 1970/1994).   

 

3.4  Social distans och moraliskt ansvar   

Sigmund Bauman och Tim May menar att tillhörigheten av fält och habitus skapar 

något som benämns som social distans, som kan vara avsiktlig såväl som 

oavsiktlig. Författarna menar att individen upplever en närhet desto personligare 

och mer frekvent interaktion sker med annan person eller grupp. När interaktionen 

är mer ändamålsenlig eller affärsmässig skapas istället vad som benämns som 

social distans. Avståndstagandet och brist på en nära interaktion föranleder 

skapandet av fördomar och kategorisering som får betydelse i förhållande till, och 

i kontrast mot varandra som exempelvis vid meningsskiljaktigheter, konflikter 

eller maktassymmetri (Bauman & May 1990/2006).  

 

Distansen kan variera från personlig kännedom till förmågan att se människor 

förenklat som typer såsom politiker, studenter, hemlösa, missbrukare, byråkrater . 

När social distans ökar i form av likgiltighet, finns samtidigt risken att moraliskt 

ansvar minskar. Författarna förklarar att moraliskt ansvar inte har med straff eller 

egenvinst att göra eller förpliktelser gentemot lag eller organisation. Moraliskt 

ansvar är osjälviskt och ovillkorligt och låter sig inte överlåtas på någon annan. 

Ansvaret uppstår för att de är människor och därav förtjänar samhällets ansvar, 

människans behov av hjälp det enda motkravet är att människan är 

hjälpbehövande (Bauman & May 1990/2006). 
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3.5 Gåvan och utbytet  

Marcel Mauss belyser interaktioner som berör utbyten och vad som motiverar 

återgäldandet av en gengåva och menar att det teoretiskt finns en distinktion 

mellan utbyte och gåva. Utbytet antyder någon form av egenvinst genom 

förväntningar att få någon form av gengäld skapas (Mauss 1997). Det kan bidra 

till förståelsen för de villkor och skyldigheter som förväntas av personer i 

hemlöshet för att få ta del av försörjningsstöd och boende. En gåva är teoretiskt 

sett generös, utan villkor eller önskan av samma behandling 

tillbaka. Mauss menar emellertid att gåvan i realiteten är påtvingad eller driven av 

vinningslystnad och har en mängd olika själviska men också altruistiska syften. 

Såsom att stärka sin status eller legitimitet, förminska andra eller att bevara fred 

och motverka uppror. Mauss kallar denna form av prestation och motprestation 

för de totala prestationernas system där en ingivelse och samförstånd av 

generositet, artighet och frivillighet egentligen innefattar förpliktelse och 

förebyggande av konflikter mellan grupper, individer och samhällen (Mauss 

1997). 

 

Mauss anser att gåvoutbytet knappast kan begränsas till att delas in i gott och rätt 

eller ont och fel, även om utbytet handlar om moral. En alltför generös attityd så 

väl som profit kan nämligen leda till en mängd konsekvenser i form av utarmning 

av ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital. Samtidigt ska människor och 

organisationer med stabilt ekonomiskt kapital förhålla sig generöst gentemot 

medmänniskor och begränsa ocker och orättvis profit. Mauss menar även att 

gåvoutbytet och interaktionen handlar om mer än institutioner och institutionella 

system av institutioner, som kan delas upp i religiösa, rättsliga och kulturella 

teman. Utan bör istället betraktas som system i helheter. Genom en sådan 

helhetssyn så framhävs hur icke statiska och rörliga dessa helheter är (Mauss, 

1997). 
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3.6 Sammanfattning teori   

Berger och Luckmann kan bidra till att förstå framställningarna och typifieringen 

samt legitimeringen gällande institutionen hemlöshet. Vilket kan bidra till 

förståelse över utvecklingen i kommunen i dess kontextuella sammanhang 

(Berger & Luckmann 2003). För att förstå 

varför typifieringar  och institutioner får deras riktningar kan Bourdieu bidra med 

förståelsen för aktörernas motiv och drivkrafter i fälten påverkat av habitus 

(Bourdieu 1970/1994). Som nämnt finns en förväntan och skyldighet gentemot 

individen att bidra tillbaka till samhället genom exempelvis, arbete och betala 

skatt eller ta emot behandling för att få tillgång till en bostad. Mauss utbytesteori 

kan kopplas till de villkor som ställs på en individ för att få hjälp med bostad eller 

försörjningsstöd (Mauss 1997). Medan Bauman och May kan hjälpa bidra till 

förståelse över hur bemötandet kan yttra sig i frågan om gåvoutbyte och gällande 

ansvarsfördelningen i kommunen mot hemlöshet (Bauman & May 1990/2006).   
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4 Metod   

Enligt Vetenskapsrådet är det viktigt att argumentera för val av metod av etiska 

skäl för att uppvisa en transparens och kvalité i arbetet (Vetenskapsrådet 2017). 

Under denna rubrik presenteras och argumenteras därav metodologiska val. Vi 

inleder med presentation av vår urvalsprocess för insamlande av empiri. Därefter 

presenteras fallstudie som forskningsstrategi vilket används som en struktur i vårt 

arbete, följt av val av datainsamlingsmetoder. Slutligen diskuteras etiska 

överväganden, tillförlitlighet och tillkortakommanden i detta arbete.   

4.1 Presentation av fallstudie  

Sharan B Merriam definierar fallstudie utifrån olika begrepp som vi har arbetat 

utifrån i detta arbete. Enligt Merriam ska en kvalitativ fallstudie vara 

partikularistisk, deskriptiv, heuristisk och induktiv. Partikularistisk innebär att 

fallstudien har ett specifikt fokus, en företeelse, som ska fångas utifrån ett 

helhetsperspektiv. I det här arbetet är företeelsen hemlöshet i en kommun. Det 

deskriptiva innebär att fallstudien ska bestå av flera variabler som samspelar med 

varandra för att synliggöra komplexiteten i det valda fallet. Vilket i vårt fall består 

av flera framställningar och utgångspunkter från olika informanter. Vilka arbetar 

med hemlöshet på skilda nivåer såsom individnivå och politisk nivå i olika 

organisationer. Vi har även med bostadsmarknaden, bakgrund och  kontexten för 

att synliggöra komplexiteten. Fallstudien kan innebära nya insikter eller bidra med 

en annan förståelse av fallet som studeras vilket gör den heuristisk. Vår avsikt är 

att uppsatsen ska sammanställa olika perspektiv, vara informativ och samtidigt 

erbjuda nya insikter. Utmärkande för den  kvalitativa fallstudien är även att de är 

induktiva, alltså att forskaren formar begrepp och teorier utifrån det empiriska 

materialet (Merriam 1994).  

  

Vi har fokuserat på hemlöshet i Kalmar kommun genom olika organisationers 

föreställningar av fenomenet. Utifrån detta fokus och intresse valdes fallstudie 

som metod då den är lämplig när kontexten anses relevant och en företeelse står i 

fokus (Yin 2007). I designen av fallstudien har vi utgått ifrån Robert 
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K. Yins (2007) som ingående förklarar olika val som forskaren måste ta ställning 

till vid genomförandet. Fallstudier lyfts fram som en svår och krävande metod att 

använda vilket vi måste ta hänsyn till utifrån vårt arbete (Yin 2007). Eftersom vi 

haft begränsad tid och resurser är detta arbete inte en renodlad fallstudie 

utifrån Yins (2007) beskrivning. Vi har istället använt fallstudie som en struktur i 

arbetet för att underlätta i processen.   

  

4.2 Urvalsprocess  

Urvalet är en viktig del i processen men även förknippad med problem och kräver 

därför noggranna överväganden (Becker 2008). Urvalet är dessutom viktigt för 

det generaliseringsanspråk vi gör. Vi har valt att fokusera på en svensk kommun 

och har därför inte för avsikt att generalisera till Sverige. Syftet är snarare att 

fånga rådande föreställningar av hemlöshet inom en kommun. Valet av 

informanter bör enligt Becker därmed representera delaktiga aktörer i ämnesvalet. 

I följande kapitel redovisas urvalsprocessen för val av kommun och informanter. 

Yin (2007) förklarar att forskningsmetoden behöver redovisas för att uppnå 

transparens vilket är avsikten i det här kapitlet.  

  

4.2.1 Val av kommun    

Kriterier för val av kommun:  

1. Den svenska kommun med flest antal personer i hemlöshet 

per 10000 invånare i sitt län (Socialstyrelsen 2017b).  

2. Det ska inte finnas en skriftlig överenskommelse om samverkan 

mellan bostadsförmedling/hyresvärdar och kommunen (Anefur 2014).  

3. Det ska saknas härbärge i kommunal regi (Anefur 2014).  

  

Som det framgår var kriterierna vid val av kommun utformade utifrån information 

hämtad från Socialstyrelsen och den nationella hemlöshetssamordnaren 

Michael Anefurs (2014) slutrapport. Vid urvalet skapade vi en tre stegs process i 

linje med tillvägagångssättet i en fallstudie (jfr Yin 2007). Det är ett avsiktligt 
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urval då kriterier var uppställda för att finna en kommun som kunde tillföra 

värdefull kunskap till studien. Vi hade visserligen en inledande tanke om att utgå 

ifrån Kalmar kommun och kontrollerade att kommunen kunde anses relevant efter 

tillämpning av ovanstående kriterier vilket den var. Vi ville dock inte göra ett 

bekvämlighetsurval (jfr Yin 2013) genom att ignorera kommuner som är lika eller 

mer relevanta att undersöka utifrån ovanstående kriterier och utförde därför ett 

urval där vi utgick ifrån alla kommuner i Sverige. När kriterierna var anlagda 

återstod endast Sundbyberg och Kalmar kommun. Tillgängligheten till Kalmar 

kommun och Sundbybergs avtal med närliggande kommun rörande hemlöshet 

(Sundbyberg 2017), bidrog till att vi ansåg det befogat att utgå ifrån Kalmar 

kommun i vår studie. Bifogat i bilaga 1 finns en tabell över vår urvalsprocess 

komplett med referenser.   

  

4.2.2 Urval av intervjupersoner  

Vi har genomfört intervjuer med aktörer från den offentliga, ideella sektorn samt 

bostadsmarknaden. Med bostadsmarknad syftar vi på det område som innebär 

utbud, efterfrågan och tillgång till bostäder (Nationalencyklopedin u.å.b). Vi har 

valt aktörer utifrån Anefurs information om delaktiga aktörer i 

hemlöshetsfrågor (Anefur 2014). Vi har genomfört intervju med en informant från 

KalmarHem och en från Kalmar Stadsmission. Vi har även intervjuat fyra 

socialarbetare med anställning under kommunen samt en person från 

Kommunstyrelsen. Vi är intresserade av informanternas bild utifrån 

organisationstillhörighet. Under intervjuerna har det framkommit att alla 

informanter inte är ense med tillhörande organisation gällande alla aspekter inom 

hemlöshetsfrågan. Vi avstår därför från att benämna aktörerna som representanter. 

Skälet till avsedd variation av informanter är att kunna presentera en nyanserad 

bild av hemlösheten och därmed minska risken att lyfta fram ett specifikt intresse 

(jfr Yin 2013). Vi har dock fler aktörer ur den offentliga sektorn än ideell sektor 

och bostadsmarknad. Anledningen är att kommunen anses central gällande 

hantering av hemlöshet (jfr Anefur 2014).   
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4.3 Datainsamlingsmetod  

I följande stycke anges vilken datainsamlingsmetod som använts för insamling av 

data såsom intervjumetod, dokumentinsamling och analys av 

det insamlade materialet i avsnitt Analys av empiri.  

  

4.3.1 Semistrukturerad kvalitativ intervju  

Vi valde att genomföra semistrukturerade kvalitativa intervjuer som metod för att 

inhämta beskrivningar om hemlösheten i Kalmar kommun. Valet av 

semistrukturerad baserades på att vi som intervjuar avsåg att tillvarata 

reflektioner, formuleringar och perspektiv. Ett antal öppna frågor formulerades 

därför innan intervjutillfällena (se bilaga 2). I samband med intervjuerna ställdes 

följdfrågor för att informanterna själva skulle kunna definiera och vidareutveckla 

sina beskrivningar. Eftersom att intervjuerna är kvalitativa gav det utrymme för att 

kunna genomföras som samtal mellan oss som intervjuar och informanterna. I den 

kvalitativa intervjun kan flera informanter delta samtidigt vilket skapar en 

möjlighet för den som intervjuar att observera interaktionen mellan 

informanterna (Yin 2013). Två av våra intervjuer genomfördes med två 

informanter deltagande vid vardera tillfälle på informanternas förfrågan.   

 

Platsen för respektive intervju kan prägla svaren och intervjun bör därför äga rum 

där informanten känner sig trygg (Yin 2013). Vi valde därav ett flexibelt 

förhållningssätt där informanterna fick välja dag för intervju relativt fritt inom ett 

spann av fyra veckor. Informanterna fick även möjlighet att besluta om plats och 

tid för intervju och vi var öppna för flexibilitet gällande tidsåtgång för intervjun. 

Det flexibla förhållningssättet är rekommenderat vid en fallstudie (jfr Yin 2007). 

Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser.  

 

Varierande tidsåtgång resulterar i varierande mängd material från intervjuerna. 

Intervjun med KalmarHem varade under 30 minuter till skillnad från intervjun 
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med Kalmar Stadsmission som varade i nästan 120 minuter. Övriga intervjuer 

pågick i 60-90 minuter. De mest centrala frågorna blev besvarade av samtliga men 

att följdfrågor fick stå tillbaka vid tidsbegränsning. Inför intervjuerna utformades  

teman att ställa frågor ifrån, utifrån arbetets frågeställningar och syfte (jfr 

Yin 2013). Temana var: ”Bakgrundsfrågor”, “Definition och ”beskrivning”, ”Den 

hemlösa”, “Arbete kring hemlöshet” och “Samarbeten”. 

 

Bakgrundsfrågorna var viktiga för att förstå informanternas erfarenhet och 

kunskap som kan influera svaren. Definition och beskrivning samt den 

hemlösa syftar till att fånga informanternas bild av hemlöshet. Under temat, 

arbetet kring hemlöshet avsåg vi fånga organisationens intressen, avsikter och 

ambitioner gällande hemlöshet. Samarbeten är intressant för att få en bild av hur 

arbetet och hur diskussioner upplevs mellan organisationer i eventuella 

samarbeten.   

 

4.3.2 Urval dokument   

 

Vi har inte för avsikt att utföra en dokumentanalys utan presentera information 

från dokument för att placera empiri från intervjuer i en kontext. På så vis skapar 

vi en bredare bild av läget inom kommunen. Dokumentinsamling i fallstudier 

används främst för att styrka annan empiri (Yin 2017). Syftet med att samla in och 

presentera dokument är för att skapa en förståelse för läget kring hemlöshet inom 

kommunen samt för att sätta resultatet från intervjuer i en kontext. Inledningsvis 

användes Länsstyrelsens och Kalmar kommuns hemsida för att söka på 

”hemlöshet”, ”bostadsbrist”, ”bostäder”, ”härbärge” och ”öppna jämförelser” för 

att finna offentliga dokument i ämnet. Vi valde att endast använda oss av 

offentliga dokument som skrivelser eller rapporter då vårt fokus ligger på aktörer 

från olika organisationer.   

 

I en fallstudie är det relevant att samla information från dokument för att illustrera 

kontexten. Dokument kan innefatta skevheter då de har utformats utifrån specifika 
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syften till specifika målgrupper och redigeras ofta flera gånger innan de publiceras 

(Yin 2017). I vårt fall är eventuella skevheter intressanta. Om uttalanden eller 

ställningstaganden skiljer sig åt beroende på sammanhang kan det illustrera olika 

motiv vilket är värdefulla iakttagelser för 

socialkonstruktivisten (Thomassen 2007). 

 

4.4 Analys av empiri   

Efter intervjuerna lyssnade vi igenom inspelningarna och skrev ner ord, pauser 

och förändringar i tonlägen på dator. Det nedskrivna materialet 

behöver sedan analyseras för att bli begriplig text till resultatet. Inför analysen 

behöver materialet, vår empiri, kodas för att mönster ska kunna synliggöra. 

Kodning innebär att materialet struktureras under definitioner. Denna process kan 

enligt Jönson se olika ut. Vi valde att följa Jönsons tips på tillvägagångssätt. Vi 

inledde med att sortera svaren från intervjuerna under vardera intervjufråga. På så 

vis blev de olika svaren på samma fråga tydligt (Jönson 2010). Därefter utförde vi 

en variant av Jönsons analysschema. Avsikten var att tydliggöra vart och hur 

svaren överensstämde eller särskilde sig för att synliggöra mönster (Jönson 2010). 

Processen med analysschemat underlättade tolkningen av svaren vi fått. 

Tolkningen låg till grund för de koder vi skapade och sorterade in 

transkriptionerna under. Under processen gick vi igenom materialet flertalet 

gånger och sorterade under olika koder för att göra oss bekanta med 

materialet (jfr Jönson 2010). Det hjälpte oss även att synliggöra olika tolkningar 

av samma svar trots att vi båda deltagit vid intervjuerna. Det är en viktig insikt för 

att undvika att vi som utför studien skriver skeva eller rent av felaktiga tolkningar 

på de intervjuer vi genomfört (jfr Yin 2013).  

 

4.5 Etiska överväganden  

Vid urval är det relevant att diskutera konfidentialitet och anonymitet 

(Vetenskapsrådet 2017). Informanterna har själva beslutat om huruvida de vill 

vara anonyma med yrkesroll/organisation eller inte. Anonymiseringen innefattar 
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även transkriberingen vilket vi har tagit hänsyn till och därför använt beteckningar 

istället för namn i de dokument vi har kopplat till arbetet (jfr Vetenskapsrådet 

2017). Samtliga informanter har tagit del av de citat vi har använt och erbjudits 

möjlighet till tillrättalägganden och förtydliganden. Detta dels för att skydda 

individerna och undvika att skriva något som kan röja anonymisering samt för att 

minska risken för missuppfattningar. Konfidentialitet uppnår vi genom att inte 

sprida uppgifter vi samlar in på annat sätt än i detta arbete. Vi ska även skydda 

empirin genom att endast förvara det digitalt åtkomligt enbart för oss som arbetar 

med detta arbete (jfr Vetenskapsrådet 2017.  

 

Paragraf 3–4 i etikprövningslagen (SFS 2003:460) berättar vilken typ av forskning 

som kräver etikprövning. 4§ (SFS 2003:460) innefattar forskning som syftar till 

att utföra fysiska ingrepp eller använda metoder för att påverka en person psykiskt 

eller fysiskt vilket vårt arbete inte avser. 3§ (SFS 2003:460) innefattar forskning 

som innehåller känsliga personuppgifter och personuppgifter kopplat till 

lagöverträdelser. Med känsliga personuppgifter avses uppgifter gällande sexualitet 

och hälsa, religiös åskådning, politiska åsikter eller etnicitet (Regeldokument 

2012). Under intervjun med en kommunpolitiker framgick den politiska 

tillhörigheten vid flera tillfällen. Vi bad därför om och fick samtycke att skriva 

med den då det upplevdes relevant för att förstå personens position i frågor om 

hemlöshet.  

 

4.6 Tillförlitlighet och generaliserbarhet   

Eftersom den metodologiska ansatsen är kvalitativ föreligger inte någon 

generaliserbarhet som den betydelse som används inom kvantitativt orienterad 

forskning och därmed inte heller reliabilitet, replikerbarhet och validitet. 

Generaliserbarheten i denna studie begränsas främst av kontextuella 

förutsättningar då hemlöshet är en kommunal fråga och kan definieras olika 

beroende på kommunala förutsättningar. Dessutom har vi empiri från endast 



   

29 

sju informanter vilket innebär att vi inte kan göra anspråk på att vårt resultat ska 

kunna generaliseras till andra eller större populationer (jfr Yin 2013).   

 

Vi eftersträvar tillförlitlighet som av Bryman (2011) anses uppnås genom fyra 

kriterier. Resultatet ska vara trovärdigt och pålitligt vilket vi uppnår med 

transparens, öppenhet och ärlighet i varje del av processen. Överförbart genom 

utförliga beskrivningar som bidrar med förståelse till att läsaren kan applicera hur 

det kan vara i en annan kontext. Slutligen ska resultatet kunna  konfirmeras och 

styrkas i den utsträckning att det skall framgå att vi som skriver och genomför 

detta arbete, inte medvetet präglar resultatet med personliga ställningstaganden  

som påverkar resultatet (Bryman 2011)  

 

4.7 Arbetsfördelning    

Under uppsatsens gång har vi successivt delat upp arbetet och kontinuerligt gett 

varandra återkoppling på texterna för att dels tydliggöra för varandra men också 

för att åstadkomma en enhetlig text. De större delarna som är uppdelade mellan 

oss är tidigare forskning och bakgrundsinformation respektive teori och historisk 

bakgrund där vardera står för största slutgiltiga delen men där vi båda 

varit involverade i arbetsprocessen. Båda deltog på samtliga intervjuer och efter 

intervjuerna transkriberade vi hälften var. Resultat och analys bearbetades och 

skrevs gemensamt.  

  

4.8 Metoddiskussion   

I följande avsnitt diskuteras vilken eventuell påverkan andra beslut hade haft på 

vårt arbete. Som framgår av texten har flera beslut fattats under arbetets gång 

gällande tillvägagångssättet för studiens genomförande. Alla beslut kommer inte 

presenteras här utan endast det beslut som inte getts utrymme tidigare. 
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Vid val av datainsamlingsenheter, finns det tre aktörer, utöver redan medverkande 

informanter som hade varit intressanta att intervjua i samband med denna studie. 

Dels en person i chefsposition från Socialförvaltningen, men vid kontakt avböjde 

personen till att delta. Vår avsikt var från början att även ha med en aktör från 

privat sektor för att alla sektorer skulle representeras. Men trots förfrågningar till 

flertalet privata aktörer om deltagande har ingen uttryckt intresse att medverka på 

intervju. En aktör från Socialförvaltningen hade gett en tydligare bild av 

kommunens position i frågan vilket är värdefullt utifrån det kommunala ansvaret. 

Eftersom att vi har empiri från fem andra kommunalt anställda aktörer samt 

offentliga dokument från Socialförvaltningen har vi ändå med det perspektivet. 

Socialförvaltningens bild återberättas i dokument och intervjuer och det vi återger 

är därmed inte från en direkt källa. Möjligheten att intervjua en relevant aktör från 

Länsstyrelsen diskuterades även då det är en organisation med en övergripande 

bild av hemlösheten. Eftersom att Länsstyrelsens fokus ligger på Kalmar län, en 

bredare avgränsning än vår, och då vi har tillgång till flera rapporter som 

publicerats från Länsstyrelsen gjorde vi bedömningen att dokumenten räcker för 

att komplettera kontexten av kommunen (jfr Yin 2017).   
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5 Bakgrundsinformation om kommunen  

Innan vi presenterar empirin är det relevant att presentera information om Kalmar. 

För att kunna förstå empirin anser vi att det är av vikt att ge en bild av kontexten 

då dessa delar samspelar. Yin (2017) förklarar att intresset för kontexten är 

avgörande för att det ska vara en fallstudie. Kontexten är likaså avgörande för en 

socialkonstruktivistisk analys (Barlebo Wenneberg 2010). 

 

5.1  Länet    

Länsstyrelserna har uppdrag från regeringen att varje år utföra en analys av 

bostadsmarknaden och hur kommunerna hanterar det lagstadgade 

bostadsförsörjningsansvaret. Länsstyrelsen i Kalmar län har uppmärksammat en 

ovanligt hög befolkningsökning under de senaste fyra åren. Idag råder en 

bostadsbrist i länet som bedöms kvarstå även de kommande tre åren. Hindren för 

bostadsbyggandet uppges främst vara höga kostnader för att bygga i relation till 

avsaknad av ekonomiska resurser och arbetskraft (Everbrandt & Forssell 2018).  

 

Bostadsbristen leder till problematik för personer på bostadsmarknaden. Allt fler 

lever i osäkra eller ohälsosamma bostadsformer, exempelvis under svarta kontrakt 

eller i trångboddhet. Tillgången till hyresrätter bedöms viktig för att främja 

rörelsen på bostadsmarknaden och därmed öka chanserna för att bland 

annat personer i hemlöshet ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden. Rörelsen på 

bostadsmarknaden och arbetsmarknaden samspelar då tillgången till bostad är en 

viktig förutsättning i ta ett arbete samtidigt som fast arbete är centralt för tillgång 

till bostad (Everbrandt & Forssell 2018).    

 

Länsstyrelsen uppger att kommuner ska anta riktlinjer för 

bostadsförsörjning utifrån lokala förutsättningar.  Allmännyttiga bostadsbolag 

vänder sig till alla grupper på bostadsmarknaden men ägs i någon utsträckning av 

kommunen. Allmännyttan är ett viktigt instrument för kommunen på 

bostadsmarknaden (Everbrandt & Forssell 2018) 
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Antalet personer i hemlöshet i länet har ökat från 425 personer år 2011 till 487 

personer år 2017. Enligt länsstyrelserna är hemlöshet inte enbart ett individuellt 

problem utan även ett bostadsproblem (Everbrandt & Forssell 2018). Av den 

totala hemlösheten i Sverige uppger var femte person i hemlöshet att de inte har 

andra behov än bostad. Nästan lika många uppger att de befinner sig i hemlöshet 

på grund av avhysning, det vill säga vräkning (Socialstyrelsen 2017a). Under 90-

talet ansågs det finnas en tydlig koppling mellan hemlöshet och missbruk eller 

psykisk ohälsa medan det idag är vanligare med hemlöshet på grund av svag 

hushållsekonomi (Everbrandt & Forssell 2018).  

  

5.2  Kalmar kommun   

Under denna rubrik presenteras en nulägesbeskrivning för Kalmar kommun 

utifrån offentliga dokument. Denna del åsyftar till att tydliggöra kommunens 

förutsättningar i relation till Länsstyrelsens problembeskrivning. Genom att ta del 

av kommunens publicerade dokument tydliggörs även den 

kommunala uppfattningen om hemlösheten.  

 

5.2.1 Nulägesbeskrivning av Kalmar kommun   

Kalmar kommun uppger i riktlinjer för bostadsförsörjning att bostadsfrågan är en 

utmaning för kommunen. Befolkningen har vuxit de senaste åren och nya bostäder 

byggs aktivt men trots det råder det bostadsbrist. Riktlinjerna för 

bostadsförsörjning bygger på fem övergripande mål. Målen berör 

bostadsbyggandet i form av antal, former av bostäder i relation till 

behoven, hållbarhet i landsbygd och tätort samt delaktighet och insyn för 

invånarna. Bostadsbyggandet förväntas bestå av 700-800 nya bostäder årligen 

fram till år 2025 (Kalmar kommun 2017).  

 

I kommunen finns ett allmännyttigt bostadsbolag, KalmarHem, som ett verktyg 

för att hantera bostadsförsörjningen. KalmarHem uppges vara kommunens största 
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hyresvärd med nästan 4700 lägenheter varav över 1000 består av 

studentlägenheter. Bostadsbolaget har ett särskilt ansvar att ordna bostäder åt 

bland annat studenter, äldre och personer med funktionsnedsättningar (Kalmar 

kommun 2017). KalmarHem godtar bidrag som en inkomst likställd med lön. 

Det underlättar för att personer med bidrag som huvudsakliga inkomst ska ha 

möjlighet till eget kontrakt på lägenhet (Kalmar kommun 2017).  

  

Trots det allmännyttiga bostadsbolaget och delaktigheten i 

arbetsmarknadsregionen har kommunen en akut hemlöshet bestående av tio till 

femton personer varje månad (Kalmar kommun 2017). Enligt Socialstyrelsen 

befann sig 14 personer i akut hemlöshet år 2017 och det totala antalet i 

hemlöshet var 278 personer i kommunen (Socialstyrelsen 2017b). Härbärge 

saknas lokalt för den gruppen. Det är svårt för många grupper att ta sig in 

på bostadsmarknaden på grund av skulder, låga inkomster eller bidrag  som 

huvudsaklig inkomst. Många hyresvärdar accepterar inte bidrag som inkomst 

vilket skapar hinder (Kalmar kommun 2017).  

 

Det finns även grupper som har svårare att hävda sig på bostadsmarknaden. 

Nyanlända, det vill säga asylsökande med tillstånd att stanna i Sverige, är en av 

dessa grupper. Kalmar kommun har verksamheten Flykting & integration som ska 

ordna bostäder till nyanlända. De nyanlända får sedan andrahandskontrakt på 

lägenheten av kommunen men på grund av bostadsbristen är det en 

utmaning. Utmaningarna för de nyanlända att få förstahandskontrakt på lägenhet 

är stora på grund av flera faktorer som inkomst, bostadsköer, språkliga 

begränsningar och avsaknad av eget socialt nätverk. För de som väljer att skaffa 

eget boende blir det oftast som inneboende och resulterar därför i trångboddhet. 

 

För våldsutsatta grupper finns två akutlägenheter och avtal med andra kommuner 

om boende. För kvinnor finns fyra platser på Kvinnojouren men det ska ses som 

en tillfällig lösning. Andra utsatta grupper är pensionärer och unga vuxna. 

Pensionärer har ofta ett boende innan pensionen men med åldern förändras ofta 
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behovet av bostad. Det finns goda möjligheter för bostad till äldre i Kalmar dels i 

form av bostadsanpassning som installering av hiss eller plats på särskilt boende. 

För unga vuxna i ålder 16-21 år och med behov av extra stöd samt 

ensamkommande ungdomar finns insatsen Ungbo. Ungbo erbjuds av kommunen 

och bistår med lägenheter där ungdomen i vissa fall har möjlighet att ta över 

kontraktet efter två år (Kalmar kommun 2017).  

 

Utredningen angående att öppna ett härbärge presenteras i kommunfullmäktige 

den 17 september år 2018. I underlag för beslut tas en utredning från år 2016 med. 

Förklaringen är att Socialförvaltningens hemlöshetsräkning från år 2016 till år 

2017 har varit så pass oförändrad att den tidigare utredningen kan anses aktuell. 

Underlaget från år 2016 visar att cirka tre personer i månaden bedöms befinna sig 

i akut hemlöshet och skulle kunna nyttja ett härbärge. Det konstateras även att 

socialtjänsten inte har ansvar för personer som ej är skrivna i kommunen och inte 

heller för EU-migranter. Dialogen med Kalmar Stadsmission gäller möjligheten 

att skapa ett Idéburet offentligt partnerskap [IOP], för att driva ett härbärge ihop. I 

slutändan blir det inget IOP-avtal på grund av ekonomiska skiljaktigheter och en 

oro att kommuninvånare inte kommer utnyttja härbärget i en försvarbar 

utsträckning. Hinder för samarbete uppges grunda sig i att Kalmar Stadsmission 

har möjlighet att vara mer generösa än kommunen (Frid 2018).   

 

I underlaget presenteras även olika av Socialstyrelsens rekommenderade insatser. 

Boendetrappan, där individen behöver förtjäna sig till en bättre boendelösning, 

uppges lågt rekommenderad. Det uppges osäkert vilken nytta insatsen har och den 

har påvisats ge negativa konsekvenser för individen. Bostad först-modellen 

uppges ha begränsat vetenskapligt underlag men är högre rekommenderad då den 

ökar boendestabiliteten samt har effekt på missbruk och beroende. Lika 

rekommenderad som Bostad först-modellen är Vårdkedjan. Vårdkedjan liknar 

Boendetrappan men med mer fokus på vård och stöd. Det vetenskapliga 

underlaget är även här begränsats men insatsen uppges ha effekt på missbruk och 

beroende. Dock ger det lägre boendestabilitet än Bostad först-modellen. Kalmar 
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kommun utgår ifrån Vårdkedjan i socialnämndens riktlinjer för 

bostadsanskaffning men påtalar att härbärge eller stödboende är en relevant insats 

i Vårdkedjan vilket saknas i kommun (Frid 2018). I underlaget bifogas även en 

tabell som visar vilken boendelösning som ska prioriteras för vardera målgrupp:  

 

(Frid 2018, s. 5) 

 

Av tabellen framgår fyra grupper som i tabellen kallas problemställningar: skydd, 

missbruk, funktionsnedsättning och övriga sociala skäl. Beroende på 

prioriteringsgrad varierar vilken insats som rekommenderas. Övrig information 

om prioriteringsgrad som varför det för vissa prioriteringsgrader inom vissa 

problemställningar saknas rekommendation framgår ej av underlaget (Frid 

2018).   

 

I Hemlöshet – förslag till statistik presenteras information om 

hemlöshetsmätningen i kommunen. Socialförvaltningen har mätt förändringar i 

hemlösheten kontinuerligt sedan år 2014. För deltagande i inrapportering finns 

samverkan med frivilligorganisationer, förvaltningar och myndigheter. 

Inrapportering sker utifrån tre av Socialstyrelsens fyra situationer där situation 

fyra, eget kortsiktigt boende, har valts bort (se avsnitt 1.1.2). Häggerud (2019) 
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skriver att situationerna för inrapportering avser grupper där hemlösheten kan 

härledas till främst individuella faktorer. Till skillnad från situation fyra som 

innefattar målgrupper som “har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden av andra 

skäl än de målgrupper som socialtjänsten har ansvar för”(Häggerud 2019, s. 2).  
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6 Resultat och analys  

I kommande avsnitt presenteras empirin som inhämtades under 

intervjutillfällena. det empiriska materialet analyseras med hjälp av tidigare 

presenterade teorier. Vi kommer markera med tecknet (…) i citaten från 

intervjuerna, när meningar eller ord tagits bort för att undvika eventuella 

upprepningar och enbart ta med det relevanta för vår studie i citaten från 

informanternas citat. I resultatet kommer benämningen informant eller yrkesroll 

användas medan vi benämner samma personer som aktörer i analysen. Alla 

analyser som utförs i detta avsnitt baserar sig på uttalanden från intervjuer och vi 

erbjuder genom analysen tänkbara sätt att förstå.   

6.1 Presentation av informanterna  

KR är vår beteckning för den person vi intervjuat och kommer i löpande text 

benämnas som Kommunalråd. KR arbetar i kommunledningen som kommunalråd 

från Vänsterpartiet. KR har arbetat på denna position sedan november 2018 och 

har tidigare erfarenhet från socialnämnden samt det sociala utskottet. KR kommer 

i kontakt med hemlöshet genom dialoger med andra organisationer i frågan samt 

genom att vara en del av kommunledningen som har det övergripande ansvaret för 

kommuninvånare. KH är beteckningen för personen vi har intervjuat 

från KalmarHem och som i löpande text kommer benämnas KalmarHem. KH 

har arbetat inom organisationen sedan år 1990. Organisationens arbete mot 

hemlöshet består främst av förebyggande insatser och genom samarbete med 

Socialförvaltningen i kommunen. KSM är beteckningen för direktorn på Kalmar 

Stadsmission och kommer benämnas Kalmar Stadsmission löpande i texten. 

Direktorn har arbetat på den positionen sedan år 2014. Kalmar Stadsmission 

kommer i kontakt med hemlöshet genom besökare som befinner sig i hemlöshet. 

Organisationen arbetar även direkt med hemlöshet genom att lyfta frågan i 

kommunen och genom att arbeta med modellen Bostad Först på en nationell 

nivå. K1 och K2 är vår beteckning för två personer vi intervjuade som är anställda 

inom kommunen. De arbetar motiverande på en individnivå med målgruppen 

långvarig psykisk ohälsa. De har arbetat på sina positioner sedan år 2012. De kan 
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komma i kontakt med hemlöshet genom att deras klienter kan befinna sig i 

hemlöshet. K3 och K4 arbetar inom kommunen med målgruppen långvarig 

psykisk ohälsa. De arbetar framförallt på en individnivå men även på en 

samhällsnivå. Även om deras arbete inte är riktat mot hemlöshet kommer de i 

kontakt med klienter som befinner sig i hemlöshet och lyfter därför den frågan på 

en högre nivå.   

  

6.1.1 Framställningar av hemlöshet  

Av intervjuerna framkommer det att det råder olika uppfattningar om 

hemlöshetens omfattning i Kalmar kommun. Kalmar Stadsmission svarar 

tveksamt 270 personer utifrån Socialstyrelsens mätning. Kalmar Stadsmission 

frångår Socialstyrelsens och Kalmar kommuns mätning av hemlöshet genom att 

inte beakta kommuntillhörighet eller medborgarskap i sin kategorisering av 

hemlöshet. Kommunalrådet svarar tveksamt mellan två till fem personer i akut 

hemlöshet utifrån Kalmar kommuns mätning över kommuninvånare i hemlöshet. 

Kommunalrådet lägger även till att det finns ett mörkertal i mätningen då alla i 

hemlöshet inte nödvändigtvis kommer i kontakt med myndigheter. K1 och K2 

svarar utifrån antalet klienter de arbetar med där fem personer är i olika 

situationer av hemlöshet. KalmarHem upplever att det inte är ett växande problem 

men påpekar även att det beror på vem man frågar och vad som läggs in i 

definitionen. 

 

Det råder utifrån svaren olika uppfattningar gällande hemlöshetens omfattning i 

Kalmar kommun vilket kan påverka tolkningen av individers placering i 

Socialstyrelsens olika situationer (se avsnitt 1.1.2). K3 och K4 ifrågasätter det då 

kommunen har valt att inte räkna med situation fyra av Socialstyrelsens 

situationer, som bland annat innefattar ungdomar som bor hemma hos sina 

föräldrar. K3 och K4 förklarar att av deras klienter finns personer som bor 

tillfälligt hos vänner och då ingår i situation fyra. Den typen av 
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boendelösning uppger K4 är otrygg och att de därför borde rapporteras in 

vilket informanterna inte får i nuläget.  

 

Aktörernas olika uppfattningar gällande hemlöshetens omfattning i kommunen 

samt vad informanterna väljer att återberätta kan kopplas till Bourdieus fält och 

habitus. Aktörerna är verksamma i olika fält och yrkesområden, på olika nivåer 

såsom individnivå och politisk nivå. Aktörerna har olika habitus dels från tidigare 

yrkesmässiga och personliga erfarenheter men också genom deras olika 

arbetsuppgifter, ageranden och kapital. Samtliga informanter besitter olika sorters 

kapital som yrkesprofessionella i organisationer. Det ekonomiska kapitalet består 

av aktörernas och organisationernas tillgång till dels ekonomiska resurser men 

också materiella resurser som lokaler och arbetsredskap. Det sociala kapitalet 

handlar om vilka samarbeten, kontakter och vilken kompetens aktörerna har 

utifrån sin position i organisationen. Det kulturella handlar om aktörernas seder, 

normer och språkval. Därav kan en person i hemlöshet benämnas som klient, 

brukare, försörjningstagare, hemlös, utan bostad med mera. Hemlösheten i 

kommunen tillskrivs även olika symboliskt värde utifrån övriga kapital. 

Hemlösheten i kommunen värderas därav dels genom aktörens egna habitus men 

också det organisatoriska fältet som aktören utgår ifrån (Bourdieu 1970/1994).  

 

Aktörernas olika habitus samt närhet eller distans till de hemlösa personerna 

påverkar också hur hemlösheten betraktas i form av problemställning och 

innebörd  (Bourdieu 1970/1994). KalmarHem arbetar med att förebygga 

hemlöshet och inte direkt med gruppen hemlösa, därav kan organisationen 

uppfatta hemlösheten som ett mindre problem än informanterna anställda inom 

kommunen. K1 och K2 har inte arbetat med hemlösa personer mer än under ett 

par år och uppfattar därför inte att den växer men uppfattas ändå frustrerade över 

vad de uppfattar som bristande hantering av hemlösheten. Den frustrationen delas 

med K3 och K4. Kalmar Stadsmissions och Kommunalrådets mer statistiska svar 

kan förstås utifrån deras roller med övergripande arbete som direktor och del av 

kommunstyrelsen. Kommunalrådet representerar kommunen och svarar därför 
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utifrån kommunens mätning. Kalmar Stadsmission svarar istället med 

Socialstyrelsens siffror vilket kan insinuera att organisationen upplever en distans 

till kommunen som myndighetsorgan.  

 

De olika funktionerna aktörerna har bidrar till att olika information internaliseras 

vilket gör att hemlöshetens omfattning, utveckling och komplexitet värderas och 

externaliseras olika. Organisationerna som aktörerna utgår från internaliserar 

samtidigt även högre beslutande organs regelverk och institutioner, såväl som de 

interna institutionerna. Exempelvis har Socialstyrelsen som genom 

institutionalisering över tid, uppnått objektivering och blivit en inflytelserik statlig 

myndighet med legitimitet. När Socialstyrelsens föreslår situationer objektifieras 

det, vilket utfrågade aktörerna både internaliserar och externaliserar i sitt arbete 

genom prioriteringar och samarbeten (Berger & Luckmann 2003).  

 

När K3 och K4 ska rapportera kategorierna till kommunen uppstår ett 

legitimitetsproblem gentemot kommunen. De har i sitt yrkesområde internaliserat 

andra sociala verkligheter i det direkta mötet med individen vars liv är för 

komplexa för att kategorisera in till endast tre av socialstyrelsens fyra kategorier. 

Det gör att kommunens föreslagna tillvägagångssätt för rapportering ifrågasätts av 

K3 och K4. Utifrån Bauman och May har K3 och K4 en annan slags närhet till 

personerna bakom siffrorna i rapporteringen, genom sitt arbete. Medan 

kommunen är mer distanserad och sannolikt ändamålsenlig vilket föranleder en 

avpersonifiering och en tendens att förenkla personer till inte bara fyra, utan tre 

situationer. Det reducerade antalet situationer resulterar i ett bortfall av av 

personer med ibland mer akuta och varierande behov. Sociala distansen ökar 

medan moraliska ansvaret minskar genom att personer i hemlöshet, förenklas till 

kategorier, nedprioriteras och bortsorteras (Bauman & May 1990/2006).  
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6.1.2 Hemlös och bostadslös  

På frågan om det finns en skillnad mellan hemlöshet och bostadslöshet kan 

samtliga informanter urskilja en distinktion mellan begreppen. Sammantaget 

kopplas hemmet till en säng och en trygg plats medan bostad handlar mer om en 

fysisk byggnad att uppehålla sig i. Bostadslöshet upplevs därav innebära att en 

person inte hyr eller äger en egen bostad. Hemlöshet däremot uppfattas som en 

större utsatthet där personen inte ens har en säng och flera informanter upplever 

även en avsaknad av resurser. Av våra informanter var det endast Kommunalrådet 

och Kalmar Stadsmission som använder begreppet hemlöshet i sitt arbete. Övriga 

informanter talar mer om att vara utan bostad än om något av begreppen. K3 

förklarar skillnaden på följande sätt:  

 

(...) när man tänker generellt på hemlösa så tänker man på den här 

missbrukaren som går runt med sina kassar eller den psykiskt sjuka 

kvinnan asså typ, vår målgrupp. Så tänker jag, sen, att den är mer akut, 

eller definitiv. Men bostadslös, om man bara pratar generellt så tror jag att 

människor tänker lite mer att, ja, hon har ingen bostad eller hon får ingen 

bostad därför bor hon hemma fortfarande den här studenten. Eller ja, det är 

bara så som jag tänker, att det är liksom inte samma sociala och 

ekonomiska tragik på en bostadslös som en hemlös.   

 

Distinktionen mellan hemlös och bostadslös i informanternas svar inbegriper 

resurser vilket kan kopplas med Bourdieus teori om kapital. Bostadslöshet 

sammankopplas till en fysisk byggnad som är en materiell resurs och ekonomiskt 

kapital. Hemlöshet kopplas samman med avsaknad eller brist på ekonomiska och 

materiella resurser såväl som socialt nätverk. Det antyder ett mer akut tillstånd 

genom frånvaro eller brist av såväl ekonomiskt och socialt kapital. Informanterna 

kan därigenom sägas tillskriva hemlöshet och bostadslös olika symboliskt kapital 

genom att det finns olika innebörder på begreppen. Den symboliska värderingen 

blir då  att hemlöshet är värre än bostadslös, baserat på flera värderingar av övriga 

kapital (jfr Bourdieu 1970/1994). Begreppen bostadslös hemlöshet, bostad och 

hem är även social konstruerade. Därav sker typifiering och associationer utöver 
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begreppen i sig, för att en tolkning eller distinktion av begreppen ens ska vara 

möjlig. Ovannämnda symboliska värdering av kapital är ett exempel på en sådan 

typifiering av begreppen (Berger & Luckmann 2003).  

 

6.1.3 Den hemlöse   

På frågan om vem som är hemlös i Kalmar kommun möter vi olika svar men 

samtliga talar främst om det som Socialstyrelsen benämner akut hemlöshet (se 

avsnitt 1.1.2). Det är även framträdande i intervjuerna att det upplevs finnas tre 

olika målgrupper inom hemlöshet. Informanterna talar om missbrukaren, den med 

psykisk ohälsa och den med oförmåga att leva upp till krav och 

förväntningar. Även om ”vem som helst” kan bli hemlös enligt Kalmar 

Stadsmission, associeras hemlösheten samtidigt till behov av stöd på grund av 

problematik eller oförmåga. Personer med oförmåga framställs som en relativt ny 

målgrupp av flera informanter. En hemlös person kan dock tillhöra olika 

målgrupper samtidigt förklarar flera informanter. Kommunalrådet beskriver den 

hemlösa på följande sätt:  

 

Det är väldigt brett tänker jag beroende på hur många vi plockar in i den 

definitionen. Akut hemlös tror jag mestadels är som, det finns ett 

klassperspektiv på det här såklart, men kanske ofta så att den har psykisk 

sjukdom eller missbruk eller kanske inte är svensk medborgare (…). Sedan 

kan det ju vara allt ifrån att du är ganska väletablerad men du kanske har 

stora betalningsanmärkningar hos Kronofogden och där får du inga 

möjligheter att köpa din bostad, du kan inte få ett förstahandskontrakt, du 

kan kanske inte ens få ett andrahandskontrakt någonstans fast att du för 

övrigt är en väldigt väletablerad person och den är ju också i någon form 

hemlös. Hemlös i någon definition är väl även den som är 23 år och bor 

ofrivilligt hemma hos mamma så det är ju ett jättebrett spektrum men det 

här med den akuta hemlösheten är ju oftast den grupp som är allra mest 

utsatta i samhället tänker jag, genom missbruk eller psykisk sjukdom eller 

så.  
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Utifrån aktörernas svar kan typifieringar av personer i hemlöshet identifieras. 

Personer i hemlöshet delas in i olika kategorier såsom missbruk, psykisk ohälsa 

och oförmåga. Det talas även om den väletablerade, men även den personen har 

då misslyckats med att leva upp till samhällets krav och därför hamnat i 

hemlöshet. Aktörerna belyser dock att det inte är medvetet från individens sida 

utan att det kan handla om oförmåga att förutse konsekvenserna. Mönster har 

alltså identifierats hos personer i hemlöshet av professionella som i sin tur har 

skapat kategorier inom gruppen hemlösa (jfr Berger & Luckmann 2003). 

Typifiering kan även kopplas till förväntningar och de identifierade grupperna 

inom hemlöshet. Beroende på hur individen kategoriseras kommer förväntningar 

på individen förändras. Av aktörernas återberättelser framkommer vid flera 

tillfällen att psykisk ohälsa och våldsutsatthet kopplas mer till kvinnor vilket 

typifierar den hemlösa kvinnan som drabbad. Kommunalrådet problematiserar 

även att kvinnor behöver leva med män i behandlingshem då kvinnorna kan ha 

varit våldsutsatta tidigare. Män förknippas istället till missbruk och hemlösa män i 

missbruk ges vid ett tillfälle som exempel på hur samhället riskerar upplevas 

otryggt på grund av hemlöshet. Det skapar en bild av den hemlösa mannen som 

hotfull (jfr Berger & Luckmann 2003). 

 

Missbruk upplevs av flera informanter vara en problematik som har varit i fokus 

för interventioner längre än psykisk ohälsa och oförmåga. Gruppen oförmåga har 

porträtteras som könsneutral men utifrån associationen till skulder finns få 

möjligheter. Oförmåga framställs som en relativt ny grupp av flera informanter 

och associeras till framförallt skulder. KalmarHem tillåter delvis skulder om 

personen kunnat uppvisa ett förändrat beteende. Just förändrat beteende är något 

som flera informanter talar om som ett kriterium för personer med skulder att 

ändå få stöd. Det kan skapa en typifiering av att personer med skulder betraktas 

som odugliga och att gruppen oförmåga har misslyckats med något andra personer 

klarar av. Samtidigt som betoningen på just att individen inte kan förutse 

konsekvenserna skapar en bild av att informanterna inte lägger ansvaret för 

konsekvenserna på personen.  
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Några av informanterna belyser även hur missbruket har förändrats över tid från 

att vara tidigare varit kopplat till alkohol. Medan det idag förekommer andra 

substansberoenden eller blandmissbruk av flera olika substanser såväl som 

spelmissbruk. Nedanstående citat visar på en uppfattning av hur typifieringen 

påverkar insatser mot hemlöshet. 

 

Jag möter människor som säger att: åh om jag bara hade varit i ett missbruk, då 

hade jag fått en insats, då hade jag kunnat få hjälp. Och det tycker jag är sorgligt, 

att vi ska ha en sån inställning samtidigt som jag inte är emot att man utvecklat de 

insatserna så bra, det är ju jättebra men vi måste ju också utveckla för dem där 

behandling inte är behovet och där tycker jag att det saknas jättemycket.   

- KSM  

  

Kalmar Stadsmissions återberättelse skulle utifrån institutionaliseringsprocessen 

kunna förstås som att personer i missbruk är en mer segmenterad institution. 

Tillhörigheten av en mer segmenterad institution innebär att det finns flera 

ömsesidiga typifieringar. Externaliseringarna, vanemönster och motiven bakom 

ett missbruk är mer objektiverade och betraktas som socialt verkliga. Därav ökar 

förutsättningarna att olika instanser agerar genom att institutionen personer i 

missbruk är objektiverad och tas för att vara socialt verklig. Det kan i det här fallet 

innebära att myndigheter associerar hemlöshet till missbruk, därav finns 

boendeinsatser för personer i missbruk. Samhället ser denna typifiering och 

internaliserar informationen som en objektiv verklighet. Denna objektivering 

riskerar inte enbart att hindra implementering av boendeinsatser till andra 

målgrupper. Det riskerar även att skapa en negativ bild av personer i missbruk 

och/eller myndigheter då personer i missbruk kan uppfattas tilldelas fördelar som 

andra personer inte har (jfr Berger & Luckmann 2003).  

  

I utbytet av tjänster mellan aktörerna kan det innebära en risk att de typifierade 

grupperna bemöts, att insatser beviljas samt att villkors ställs, utifrån den bilden. 
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Det sker dels genom typifieringen av en avvikelse från normen (Berger 

& Luckmann 2003). Typifieringen sker samtidigt genom den symboliska 

värderingen av personens olika brister på kapital exempelvis kulturell kapital i 

form av avsaknad av planeringsförmåga i vardagen. Olika aktörers typifieringar 

av gruppen oförmåga, påverkar i sin tur bemötandet mot individen med oförmåga, 

som genom sin yrkesutövning tillhör ett annat fält i kontexten (Bourdieu 

1970/1994). Aktören och yrkesutövaren upplever samtidigt närhet eller distans till 

personen utifrån sitt eget habitus. Typifieringarna påverkar alltså bemötandet 

gentemot personen vilket resulterar i olika förväntningar på motprestationer 

(Bauman & May 1990/2006; Mauss 1997). 

    

För samhället är det ekonomiskt påfrestande med hemlöshet. Två informanter 

uttrycker att det kan kännas otryggt för övriga samhället att hemlösa lever på 

gatorna. Kalmar Stadsmission uttrycker att det är ”otroligt slöseri med fantastiska 

människor”. Enligt K3 påverkas samhället långsiktigt när unga drabbas av 

hemlöshet på grund av risken att ungdomarna blir "hatiska" mot samhället. 

Kollegan K4 lägger till att: 

 

Och det kanske är personer som med rätt hjälp, behandling, insatser, stöd, 

är individer som kanske kan bidra mycket i samhället och som kan leva 

och må bra, utbilda sig och jobba och vara del. Hamnar de i utanförskap så 

förlorar man det både ekonomiskt, i de arbetsinsatser de kan göra och som 

individer. Hur de mår och det de kan bidra till både i sin familj och i 

samhället på olika sätt så jag tycker att man förlorar jättemycket på 

personer. För oftast mår de sämre såklart när de är i det här så den psykiska 

ohälsan i vår målgrupp, den försämras ju.    

 

Informantens svar tyder på tankar om förlust och vinst. Samhället förlorar både 

kapital och motprestationer från individer genom att inte först bidra till individen i 

form av förebyggande insatser och stöd. Vilket påverkar samhällets, 

arbetsmarknaden, individen och anhöriga till individen negativt (Mauss 1997).  
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Utifrån återberättelserna framgår att informanterna som arbetar mot individer ger 

mer detaljrika beskrivningar av den utsatthet som den hemlösa personen befinner 

sig i. Aktörerna som arbetar mer övergripande såsom KSM och Kommunalrådet 

förhåller sig mer övergripande och diskuterar klyftor och klass i samhället. 

Samtidigt som samtliga aktörer kopplar strukturella såväl som individuella 

orsaker till hemlöshet. Aktörerna har utifrån sitt fält internaliserat värderingar och 

information som de sedan externaliserar ut i intervjuerna genom språket 

(Bourdieu 1970/1994). Hemlösheten upplevs av samtliga informanter bero på 

både strukturella och individuella orsaker. Flera informanter tar även upp 

ojämlikhet, individualisering och ökade klassklyftor som bidragande faktorer och 

konsekvenser till hemlösheten i samhället. Det tyder på att utvecklingen i politiska 

och ideologiska föreställningar alltmer förankras och sedimenterats hos aktörerna. 

Perspektiven på individuella och strukturella orsaker till hemlöshet är institutioner 

som har internaliserats kognitivt och normativt av aktörerna. Den kognitiva 

gitlighetet att hemlöshet inte endast kan härledas till individen, bidrar till den 

normativa värdighetet att påtala strukturella orsaker inom aktörernas fält. Vilket 

höjer aktörernas legitimitet då hemlöshet, kopplat till flera orsaker är ett kognitivt 

och normativt accepterad synsätt (jfr Berger & Luckmann 2003). 

 

6.1.4 Föreställningar om arbetet med hemlöshet  

Sammantaget anser informanterna att det är svårt för en hemlös person att skapa 

eller att upprätthålla en stabil vardag och ett socialt liv utan en bostad. Dock är 

inte alla eniga om att bostad är en förutsättning för att en behandling ska vara 

framgångsrik. Kommunalrådet uttrycker att det finns en komplexitet i det då även 

personer med bostad inte klarar en behandling mot missbruk eller psykisk 

ohälsa. Denna fråga tas även upp i tidigare forskning. Blid och 

Källmen ifrågasätter kopplingen mellan behandling och bostad. Därav behöver 

trappstegsmodellens grundläggande ideologi ifrågasättas. Det innebär dock inte 

att Bostad först är att föredra. Insatsernas framgång presenteras vara avhängig av 

ett samtidigt motivationsarbete (Blid & Källmen 2016).  
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Samtliga informanter har olika former av samarbeten eller dialoger med 

Socialförvaltningen varav flera beskriver myndigheten som svåråtkomlig och 

restriktiv. K3 ifrågasätter hur myndigheter bemöter frågor om hanteringen av 

hemlöshet och upplever stängda dörrar i samtalen. Flera informanter önskar råd på 

vart professionen ska vända sig om de kommer i kontakt med akut hemlöshet. 

Dialog har även förts med socialchefen uppger flera informanter men tydliga svar 

uteblir. Fler informanter talar om liknande scenarion i dialoger om hemlöshet 

inom kommunen eller mellan organisationer. Några informanter förklarar att det 

krävs en kontakt inom en myndighet för att kunna få råd och stöd gällande 

hantering av hemlöshet. K3 och K4 samt Kalmar Stadsmission förklarar även att 

stöd i myndighetskontakter efterfrågas i allt större utsträckning av individen. 

Individens förutsättningar att få tag i boende kräver också kontakter på grund utav 

att hyresvärdar också upplevs ha blivit mer restriktiva. Flera informanter påtalar 

att specifikt KalmarHem har blivit mer restriktiv. KalmarHem lyfter fram 

bostadsbristen som ett problem för organisationen men påpekar även att 

organisationen har gått ifrån tidigare riktlinjer där bidrag inte godtogs som 

inkomstkälla. Denna förändring tycks inte övriga informanter ha upplevt ännu.  

 

Majoriteten av informanterna upplever att samhället och myndigheter ställer 

högre krav än vad individen är förmögen till att möta. Några informanter upplever 

att myndigheter ställer krav på att individer ska kunna förutse och planera för 

eventuella händelser i framtiden. Några informanter tar även upp att det går 

snabbt att bli av med en insats om papper fylls i fel eller lämnas in för sent. 

Individens motvilja till att ta emot hjälp helt eller delvis lyfts även fram av flera 

informanter som en försvårande omständighet i arbetet. Kalmar Stadsmission 

berättar att ordet ”myndighetsskräck” tidigare användes för att beskriva individens 

motvilja. Av den anledningen är det viktigt att arbeta motiverande och inte ge upp 

för lätt förklarar majoriteten av våra informanter. Av våra informanter kan flera 

delta i möten med myndigheter som ett stöd för individen vilket kan bidra till en 

bättre relation mellan individen och myndigheten. Kalmar Stadsmission önskar att 
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den möjligheten skulle utnyttjas mer. K4 och K1 uttrycker problematiken på 

följande sätt: 

 

 (…) det vi ofta möter och klienterna ofta möter i myndighetskontakter är 

“det är ditt eget ansvar”, det vet de här personerna mycket mycket väl, de 

behöver inte påminnas (...) det kan en del uppleva som kränkande för att de 

är som sagt väl medvetna om det och att det blir som någon uppfostran, 

uppläxande i den situationen att de kan känna en utsatthet att jag gör 

inte vad jag kan, jag betraktas som lat, jag betraktas som icke 

ansvarstagande (…). Jag tillhör en grupp som inte tillhör, jag är i 

utanförskap för de allra flesta människor i vårt samhälle har ett hem. (K4)  

 

Många av de här personerna vi träffar är många som upplever att de inte 

har blivit lyssnade på också. Att alla andra tycker, alla andra gör men det 

är ingen som frågar mig vad jag vill. Och när vi har varit med på möten så 

säger de att vi får ett helt annat möte när ni är med. Och det är tråkigt att 

höra. (K1)   

 

En informant talar om hur handläggare tar en uppfostrande roll i mötet med 

personen i hemlöshet och att utredningstiden för tillgången till akutboende, i 

realiteten innebär en behovsprövning. En handläggare ska då bedöma det 

egentliga behovet och motivet hos den hemlösa för tillgång till en kommunal 

säng. Motiven hos handläggaren är då att hjälpa eller inte hjälpa. Motiven styrs då 

av vad handläggaren internaliserat för att bedöma att personen i hemlöshet är 

legitim (Berger & Luckmann 2003). Genom att behovsprövningen är 

ändamålsenlig och genom handläggarens tolkningsföreträde skapas social distans 

och maktasymmetri.  

 

Sociala distansen bidrar till individens kategorisering av handläggaren. Personer 

som trots sin utsatta situation inte vill ha kontakt med myndigheter blir därav, som 

tidigare nämnt, inte medräknade i Socialstyrelsens eller kommunens 

kartläggningar och ingår därför i hemlöshetens mörkertal (jfr Bauman & May 
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1990/2006). Informanternas återberättelser antyder att det finns professioner som 

inte lyssnar och ger upp om individen, samtidigt som andra professioner både 

lyssnar och stannar. Individerna i återberättelserna har sannolikt vid 

myndighetskontakt iakttagit återkommande mönster av vanor som formas till 

typifiering. Professionerna har typifierats av individerna på grund av associationer 

till vanorna kopplat till medbestämmande och att bli lyssnad på eller få ett 

likgiltigt eller kränkande bemötande(Berger & Luckmann 2003). 

 

6.1.5 Förutsättningar   

Förutsättningarna att arbeta med hemlöshet varierar beroende på 

profession. KalmarHem, kommunalrådet och Kalmar Stadsmission har 

ambitionen att ingen ska vara hemlös i kommunen. Kalmar Stadsmission upplever 

att det är en utmaning med resurser för organisationen men att de genom 

samarbete kan skapa utbyte av resurser. För Kalmar Stadsmission lyfts Bostad 

Först-modellen fram som en saknad och önskad insats i kommunen. 

För KalmarHem upplevs förutsättningarna att uppnå ambitionen goda då 

det bostadsbyggandet planerar att ligga på 800 nya bostäder varje år. Även 

kommunalrådet ser goda förutsättningar att hantera hemlösheten dels med hjälp av 

bostadsbyggandet men även tack vare en stark ekonomi, olika samarbeten, stark 

majoritet samt tillgången till andrahandskontrakt inom socialförvaltningen. 

Kommunalrådet anser att Kalmar kommun har en god grund för både 

kortsiktigt och långsiktigt arbete. Kommunalrådet lyfter även fram att arbete krävs 

med jämställdhet för att lika villkor ska erbjudas till alla kommuninvånare.   

 

Resterande informanter upplever sämre förutsättningar att arbeta mot hemlöshet. 

K1 och K2 upplever inte att de har förutsättningar alls och önskar större 

delaktighet i dialogen om hemlöshet. K3 och K4 har ambition att fortsätta vara ett 

stöd för personer i hemlöshet och att lyfta frågan under detta år. Samtidigt 

förklarar K3 att de har arbetat med hemlöshet på olika sätt i över 10 år och ställer 

frågan varför arbetet mot hemlöshet i kommunen fortfarande inte fungerar. K3 

upplever att myndigheter var nästan för generösa förr så att personer som kanske 
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inte hade behov fick stöd. På så vis är det positivt att det har blivit mer kontroll så 

rätt stöd går till rätt personer menar K3. K3 och K4 anser båda att det har slagit 

över och idag har kontrollen blivit för hård vilket verkar utestängande. Det finns 

ett akutboende lokalt men det är lång handläggningstid för tillgång och de 

upplever därför inte att det fungerar som en akut insats.  

 

Varken K1, K2, K3 eller K4 ser att bostadsbyggandet kommer lösa situationen för 

deras målgrupp. Förhoppningen är att det ska skapa en rörelse på 

bostadsmarknaden som öppnar tillgången på bostäder för de med sämre 

förutsättningar, den så kallade flyttkedjan. Informanterna anser dock att det krävs 

ett annat regelverk för att det ska fungera. De upplever att personer med 

betalningsanmärkningar eller låg inkomst idag inte har en chans på 

bostadsmarknaden.  

 

K1 och K2 föreslår att Socialförvaltningen ska ta över fler kontrakt eller att 

skulder och betalningsanmärkningar ska överses efter en viss tid. De berättar även 

att kommunen har förmedling där de hjälper individen att betala hyran och sedan 

får individen resterande av sin inkomst, den möjligheten önskar informanterna 

skulle utnyttjas mer. Informanterna menar att det skulle minska risken att pengar 

som bör gå till hyra istället spenderas för att underhålla ett eventuellt missbruk. 

Genom en förmedling minskas risken för skulder och avhysning på grund av att 

personen underlåtit att betala hyra.    

 

Behovet av samordning mellan olika organisationer lyfts fram av flera 

informanter. Två av informanterna ser ett behov att samordna även 

kommunöverskridande. De flesta informanter upplever att individen ska vara 

utgångspunkt och inte insatserna vilket upplevs vara fallet idag. Samtliga 

informanter som önskar förbättrad samordning uttrycker en frustration över läget 

idag. K3 och K4 menar att genom samordning och förbättrad kommunikation 

skulle individen fångas upp tidigare, innan det blir en hemlöshet. Behovet av 

att införa stöd tidigt och att arbeta mer förebyggande lyfts fram av 
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majoriteten. Flera informanter understryker också motivationsarbete och 

medbestämmande för att kunna ge individen stöd. Uppfattningen av flera 

informanter är att organisationerna ser till sitt eget ansvarsområde före individen 

och då förlorar helhetssynen vilket individen tar skada av.   

  

(…) de har gjort det de ska och de har gjort det de ska för det är i den 

skolan man har blivit fostrad att nu ska vi se, här är min checklista. Ja men 

det är ju en människa här som inte vet vart den ska ta vägen och som är 

hungrig. Mm, men! Jag vill ha beröm för att jag har gjort min insats. Det 

tycker jag är svårt och jag tror att vi måste möta behov på ett annat sätt i 

Kalmar kommun än vad vi gör idag. (KSM) 

 

Alla informanter har tvärorganisatoriska samarbeten i olika former. Samarbeten 

lyfts fram av flera informanter som viktiga i arbetet mot hemlöshet då det erbjuder 

kunskap- och resursutbyten. Samarbetets utmaningar handlar om ansvarsområden 

och organisationernas regelverk vilka hämmar samarbetet framåt i 

varierande utsträckning. Samtliga informanter är överens om hemlöshetens 

orsaker och konsekvenser, men trots det upplevs svårigheter i dialogen.  

 

Vi kan förklara konflikten och föreställningarna av Socialförvaltningen utifrån 

Berger och Luckmanns förklaring av institutionaliseringsprocessen. Det råder 

olika meningar angående vart ansvaret bör och ska ligga för hemlösheten. Det kan 

förklaras genom långtgående traditioner av individuellt ansvar som har 

sedimenteras från Socialförvaltningens sida. Kalmar Stadsmission har som ideell 

organisation en egen värdegrund som betonar samhällets ansvar, före individens. 

Professionerna/organisationerna som samarbetar med eller arbetar under 

Socialförvaltningen har sitt eget habitus och har inte hunnit internaliserat 

Socialförvaltningens objektivering. Samtliga anställda under Socialförvaltningen 

nämner Kalmar Stadsmission eller bostad först, vilket Stadsmissionen är 

förespråkare för. Utifrån det kan en förklaring till konflikterna vara att 

institutionaliseringsprocessen ännu pågår där Socialförvaltningens legitimitet 
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ifrågasätts genom att ställas i relation till andra organisationer och metoder 

(Berger & Luckmann 2003). 

 

Utmaningarna i samarbetet med ansvarsområden präglas av en mängd olika 

förväntningar på utbyten och motprestationer i form av kunskap och resurser även 

om samarbetet existerar av altruistiska skäl (jfr Mauss, 1997). Samarbetet kan 

även analyseras genom Bauman och Mays teorier om socialt avstånd. När 

interaktion inte är frekvent mellan aktörerna finns risker att socialt avstånd ökar. 

Det leder till att de olika aktörerna på grund utav den sociala distansen riskerar att 

typifiera andra aktörer som arbetar mot hemlöshet i andra fält (jfr Bauman & 

May).  

 

6.1.6  Förändring över tid  

Alla informanter anser att situationen för utsatta grupper som hemlösa har 

förändrats över tid i kommunen men på olika sätt. K1 och K2 upplever att 

myndigheter och hyresvärdar har blivit hårdare och ställer högre krav än vad som 

gjorts tidigare. Socialförvaltningen har även färre lägenheter idag än vad de har 

haft tidigare att ge andrahandskontrakt på enligt K1. Däremot ser de inte en 

ökning på personer i hemlöshet bland sina klienter då de har tilldelats klienter i 

hemlöshet först under de senaste åren. K3 och K4 ser sämre förutsättningar för 

deras målgrupp på bostadsmarknaden samtidigt som det är högre konkurrens om 

bostäder. Informanterna upplever även en högre konkurrens vård och omsorg 

generellt i befolkningen och att allt fler har skulder och ostabil ekonomi. Kalmar 

Stadsmission delar bilden som övriga informanter har, det är lättare att hamna i 

hemlöshet och svårare att få hjälp av myndigheter. Hemlösheten upplevs ha 

förändrats och blivit mer komplex. Tidigare har Kalmar Stadsmission varit 

engagerade i att starta ett härbärge i kommunen men idag uttrycker direktorn att 

det inte är så hemlösheten kan lösas. Det finns en upplevelse av att myndigheter 

försöker skjuta över ansvaret på andra organisationer eller individen själv. Kalmar 

Stadsmission ser även att samhället är mer ojämlikt och mindre medmänskligt. 

Kommunalrådet instämmer i att samhället blir allt mer ojämlikt och ser att det 
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skapar en större utsatthet för redan resurssvaga grupper. Bristen på bostäder har 

varit ett växande problem men kommunalrådet ser positivt på utvecklingen med 

det planerade bostadsbyggandet. Kommunalrådet ser KalmarHem som en viktig 

del i bostadsmarknaden och berättar att dialoger även pågår med privata 

hyresvärdar för framtida kontakt. KalmarHem berättar att de på 90-talet firade när 

deras lägenheter blev uthyrda jämfört med idag då det är 3-4 års väntetid i kö på 

grund av bostadsbrist. KalmarHem upplever att de har ett fungerande samarbete 

med Socialförvaltningen men att myndigheten har "skruvats hårdare" på grund 

av ”annat regelverk”. Informanten upplever även att KalmarHem hade en mer 

social roll på 90-talet genom ett frekventare samarbete med Socialförvaltningen 

då som idag minskar något genom Socialförvaltningens utökade kriterier för  

anskaffning av bostäder till den enskilda.  

 

Som några av våra informanter påtalar har vi alla krav på oss i livet och förklarar 

att insatser till hemlösa ska villkoras med motprestationer. Relationen mellan 

generositet och krav, samt den normativa bilden av utbyten där gåvor är 

villkorade  kan liknas vid Mauss (1997) beskrivning av totala prestationernas 

system. Motprestationerna innefattar i stora drag att personen ska motta stöd för 

att kunna hantera en egen bostad. På så vis kan det anses vara för den hemlösas 

skull som krav ska ställas. Men utifrån Mauss teori kan motiv bakom detta 

identifieras. Genom behovsprövning minskas risken att ekonomiska resurser 

placeras på de som inte har behov av insatsen. Då görs även en bedömning om 

vem som är värdig hjälp. Krav på motprestation kan tjäna flera funktioner såsom 

förväntan om tacksamhet från individen för den hjälp som erbjuds. Det kan även 

vara ett stöd för organisationen att stärka sin legitimitet genom att kunna uppvisa 

gynnsam statistik om individer har bedömts värdiga och mottagit stöd sedan 

genomgår en behandling och blir etablerade samhällsmedborgare (Mauss 1997). 

Men som Mauss belyser finns det risker med att vara generös utan krav på 

motprestation. Som en informant påtalade var myndigheter tidigare generösa men 

det ledde till att personer som kanske inte hade ett reellt behov fick insatser och de 
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som hade ett reellt behov blev utan. Risken blir då en utarmning av ekonomiskt, 

socialt och kulturellt kapital (Mauss 1997).  

 

Problemet ligger alltså inte i att krav ställs utan i vilken utsträckning krav bör 

ställas. Som vi tar upp i kapitlet tidigare forskning skulle implementering av 

Bostad först-modellen innebära en ideologisk förändring i de sociala 

myndigheterna (Benjaminsen & Knutagård 2016). Detta påstående kan kopplas 

till vad några av våra informanter upplever är en uppfostrande roll från 

myndigheters sida. Informanterna uttrycker att Socialförvaltningen ställer krav, 

över individens förmåga eller har blivit mer restriktiva. Mauss förklarar att den 

egna organisationens styrning eller förutsättningar påverkar kraven på utbytet. 

Detta påverkar i sin tur bemötande och förväntningar. Genom krav på 

motprestation upprätthåller Socialförvaltningen sin legitimitet och kan framåt 

uppvisa positiv statistik som kan verka gynnsamt för kommunen. Visserligen har 

kommunen ett ansvar över kommuninvånare men individen har samtidigt ansvar 

över sitt egna liv och sin egen situation. Om anställda i Socialförvaltningen ser 

individens ansvar över kommunens kommer det speglas i mötet vilket informanter 

uttrycker att det gör. Det innebär även att kommunen kan uppleva sig generösa 

när boendeinsatser beviljas och kraven på motprestation kan ses legitima i relation 

till kommunens generositet mot individen (Mauss 1997).  

 

Med systemets förändring från generöst till restriktivt, förändrades kraven på 

människor i kontakt med myndigheter i allmänhet. Det är lättare att bli hemlös 

förklarar flera av våra informanter och samtidigt svårare att komma ur 

hemlösheten jämfört med förr. I den kontroll som myndigheter utövar där det 

räcker med att ett papper ifylles felaktigt eller skickas in en dag för sent för att 

individen ska bli av med sitt stöd eller sin insats ser vi att totala prestationernas 

system har förändrats. Det vi vill problematisera är om individen har fått tid och 

möjlighet att anpassa sig efter myndigheternas nya krav eller om det är så att den 

nya gruppen hemlösa, oförmåga, är en konstruktion av myndigheternas restriktiva 

och kontrollerande förhållningssätt. Efterfrågan på stöd i myndighetskontakter 
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ökat de senaste åren upplever några av våra informanter. Det kan tolkas som att 

individens förmåga att förstå myndigheternas krav minskat. Samt att 

professionella behövs för att medla mellan individ och organisation då det 

samtidigt upplevs som att myndigheter inte förstår individens behov. 

Interaktionerna som berör utbyten har därav inte hunnit anpassa sig efter det totala 

prestationernas system, alltså förväntningar på motprestationer. Det riskerar att 

skapa negativa attityder mellan individ och myndighet men även bidra till att 

skapa nya grupper i hemlöshet i Kalmar.  

 

Kommunens restriktivare rapportering kan även bära legitimerande funktioner där 

den kognitiva giltigheten föregår den normativa värdigheten. Genom att färre 

rapporteras är det inte lika många som behöver stöd av kommunen. Därigenom 

framställs statistiken som att kommunen har uträttat ett bättre arbete (jfr Berger 

& Luckmann 2003). Legitimeringsbehovet är dels lagstadgat då kommunens 

socialtjänst har skyldigheter mot invånarna se till att invånarna har skälig 

levnadsnivå. Enligt Berger och Luckmann (2003) samt Bauman och May 

(1990/2006) föreligger även normativa förväntningar på kommunen från 

befolkningen samtidigt som Bourdieu sannolikt skulle mena att kommunen vill 

bevara sitt ekonomiska kapital genom att vara restriktiva och höja sitt sociala och 

kulturella kapital genom legitimitet utifrån normer och lagar (1970/1994).  
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7 Diskussion   

I det här avsnittet sammanfattas studiens väsentligaste upptäckter för att utvidga 

bilden av hemlöshet utifrån kontexten, resultatet, problemformuleringen och 

problembakgrunden. Vi kommer även motivera att och hur vi har svarat på våra 

frågeställningar och vårt syfte. 

   

7.1 Svar på frågeställningar   

I början av detta arbete åtog vi oss syftet att undersöka hur hemlöshet framställs 

av olika aktörer inom en medelstor kommun i Sverige och hur definitionen 

påverkar arbetet mot det sociala problemet hemlöshet. Vi avsåg uppnå det genom 

två frågeställningar. Under denna rubrik ska vi presentera våra svar utifrån det 

arbete vi har gjort. 

 

7.1.1 Framställningar av hemlösheten   

 

Genom intervjuer med aktörer som kommer i kontakt med hemlöshet har vi fått 

insyn i hur hemlösheten framställs inom Kalmar kommun. Hemlösheten har 

strukturella och individuella orsaker och ger konsekvenser både för individen och 

samhället. Konsekvenserna för individen är långtgående psykiska och fysiska. För 

samhället ger det ekonomiska konsekvenser, det riskerar att bidra till ojämlikhet 

samt skapar förlust av samhällsmedborgare med potential. Samtliga informanter 

problematiserade bostadsbristen som ett hinder för att hantera hemlösheten. Hur 

hemlösheten uppfattas av aktörer inom en kommun påverkar typifiering som i sin 

tur påverkar bemötande och förväntningar. Det påverkar även hur hemlösheten 

betraktas i form av omfattning, problemställning och härledande orsaker. 

 

Distinktionerna i framställningar rör snarare uppfattningen om andra 

organisationer än om gruppen hemlösa. Det kan kopplas till ansvar och vilken 

organisation aktörerna anser har, eller borde ta ansvar i frågan. Utifrån 
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intervjuerna är det tydligt att kommunen tillskrivs en viktig roll i hanteringen av 

hemlöshet vilket även Socialstyrelsen och Länsstyrelsen påtalar (se kapitel 1 och 

5). Kommunen som myndighetsorgan har dock frånsagt sig ansvaret för 

strukturella orsaker genom att utesluta situation fyra i hemlöshetsmätningen. 

Utifrån informanternas framställning tycks inte kommunen ta ansvar för 

individuella orsaker heller då individens rätt till kommunal säng behovsprövas 

samt genom kraven som ställs. Frågan som kvarstår är i vilken utsträckning 

kommunen kan och bör ta ansvar för individuella faktorer. Socialstyrelsen, 

Länsstyrelsen och våra informanter har betonat  på individens ansvar bör minska.  

 

Genom lagstiftningen ser vi istället att betoningen på självförsörjningsplikten från 

1800-talet istället har sedimenterats (se kapitel 1). Genom den tidigare 

forskningen framstår det som att individens ansvar och förväntningar på 

motprestation har bildats till en ideologi. Denna ideologi ifrågasätts nu av våra 

informanter som ser att samhället behöver ta större ansvar, att insatser ska utgå 

ifrån individen samt genom betoningen på motivationsarbete. Även KalmarHem 

har tagit ställning genom att godta bidrag som inkomst. Vi ser genom detta, att 

tidigare institutioner gällande hemlösheten ifrågasätts.  

7.1.2 Dekonstruktion och förståelse av aktörernas framställningar  

 

I följande avsnitt erbjuder vi ett sätt att förstå och dekonstruera aktörernas 

framställningar utifrån den information empiri och de terorier som presenterats. 

Vi kan utifrån insamlad data identifiera olika grupper inom hemlöshet. De två 

huvudkategorierna är enligt oss den lagstadgade gruppen och den moraliska 

gruppen. I den lagstadgade gruppen ingår äldre, funktionsnedsättning och 

nyanlända. Den lagstadgade gruppen är inte identifierade av oss. Den moraliska 

gruppen är en benämning vi använder utifrån den som användes förr. På 1870-

talet talades det om den moraliskt svage och innefattade alkoholism och oförmåga 

att leva upp till samhällets krav. I den grupp vi kallar den moraliska gruppen 

innefattas missbruk, psykisk ohälsa och oförmåga. Vi väljer benämningen den 
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moraliska gruppen före den moraliskt svage. Detta för att betona strukturellt 

ansvar före individuella orsaker. Oförmåga framställs som en relativt ny grupp 

men ser vi till historien har även den gruppen funnits länge (se avsnitt 1.1.1).  

 

Dåtidens kategoriseringar påverkade rätten till stöd, där endast den fullt 

respektabla typen ansågs berättigad. De moraliskt svaga utsattes istället för 

kontrollerande eller begränsande åtgärder såsom arbetsanstalter. Med det system 

som våra informanter beskriver kan vi se att betoningen på individens ansvar och 

individuella orsaker påverkar insatser. För den moraliska gruppen kan bostad i 

särskilda fall beviljas i form av bistånd vilket innebär en behovsprövning. För den 

gruppen är det även av vikt att uppvisa ett förändrat beteende och därmed ett 

engagemang i att bli en bidragande samhällsmedborgare. Vi ser genom 

jämförelser mellan hur hemlösheten har betraktats historiskt under 1800-talet till 

2000-talet och hur det framställs av våra informanter, Socialstyrelsen och 

Länsstyrelsen att den historiska bilden lever kvar. Ändringar i definitionen, 

implementeringen av Bostad först-modellen och betoningen på strukturella 

orsaker kan betraktas som försök att förändra detta. Hemlöshet är en 

definitionsfråga som präglas av värderingar och normer framför faktiska 

förhållanden.  

 

7.1.3 Syfte   

 

Vi betraktar med ovanstående utläggning våra två frågeställningar besvarade. I 

detta stycke avser vi fördjupa oss i hur definitionen påverkar arbetet mot 

hemlöshet.  

 

Vilka interventioner som finns tillgängliga för vilken målgrupp baseras 

på typifiering, problemställning och uppfattade orsaker. Hemlösa betraktas inte 

som en enhetlig grupp på det sätt att det i Kalmar kommun idag finns insatser för 

just den målgruppen. Istället skiljer sig insatserna åt beroende på individuell 



   

59 

problematik. För en individ tillhörande en eller flera av dessa målgrupper kan 

sedan möjligheten och tillgängligheten variera beroende på bland annat kön, 

kommuntillhörighet, ålder och behov. Tillgängligheten varierar även beroende på 

om personen ingår i den grupp som har lagstadgad rätt till bostad eller inte. För de 

som inte ingår i den lagstadgade gruppen krävs en behovsprövning för rätt till 

insats. 

 

Den lagstadgade gruppen är inte föremål för diskussion men som vi har 

presenterat är bostadssituationen svår även för den gruppen. För de utan 

lagstadgad rätt föreligger inget kommunalt bostadsansvar, men däremot ett 

kommunalt tolkningsföreträde för rätt till bistånd. Utifrån den information vi har 

tagit del av uppfattar vi att Kalmar kommun har valt en restriktiv tolkning. Av 

Socialstyrelsens fyra situationer har Socialförvaltningen valt bort en. Efter en lång 

diskussion inom kommunen beslutar Socialförvaltningen att inte erbjuda en 

akutlösning i form av härbärge. Underlaget är siffror från år 2016 trots att 

kommunen år 2017 presenterade högre siffror på den akuta hemlösheten. Hur 

hemlösheten definieras kan alltså variera beroende på sammanhang, syften och 

intressen. Genom den definitionen kunde kommunen konstatera att problemet inte 

var stort och att den akuta insatsen därför inte behövdes. Denna bild delas inte av 

flera av våra informanter som ser ett ökat behov av akuta insatser.  

 

Som vi har belyst råder olika uppfattningar om hur hemlöshet ska hanteras inom 

kommunen som geografiskt område och som myndighetsorgan. Den egna 

uppfattningen påverkas av erfarenheter, ansvarsområde och regelverk. Trots att 

orsaker och konsekvenser är samstämmiga uppfattas hemlösheten olika i form av 

ansvar och problemställning. Vi har även tagit del av exempel på hur dialogen 

begränsas på grund av de olika uppfattningarna. Det påverkar arbetet mot 

hemlöshet genom att professionernas och organisationernas upplevelse av 

varandra och egna förutsättningar påverkas. De olika framställningarna av 

hemlöshet behöver inte vara en svaghet som hämmar diskussionen utan kan 

betraktas som en styrka som bör tillvaratas. I den samordning som våra 
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informanter efterfrågar bör de olika framställningarna av hemlöshet tas för den 

subjektiva sanning det är. Genom att betrakta olika framställningar som sanning i 

den bemärkelsen kan olika perspektiv internaliseras och nyansera rådande 

diskussioner.   

  

7.2 Fortsatt forskning   

 

Som vi har påtalat identifierade vi en kunskapslucka i att undersöka begreppet 

hemlöshet. Genom detta arbete har vi påbörjat ett arbete i att fylla den luckan. Vi 

vill uppmana framtida forskning till att fortsätta i den linjen. Det hade varit 

intressant att observera samtalen mellan olika professioner gällande hemlöshet. 

Det hade även varit relevant att ta del av praxis gällande rätten till bostad i form 

av bistånd för att ta del av argumentationen och blottlägga attityder mot den icke-

lagstadgade gruppen. Även en jämförande studie mellan två olika kommuner där 

ansvarsfrågan har uppfattats olika skulle vara intressant och kunna stärka våra 

presenterade argument.  
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

 
Förtydliga innan att kommunen menas som geografiskt område.   

Intervjuguide   

Teman  

Bakgrundsfrågor/Definition och beskrivning /Den hemlösa /Arbete kring 

hemlöshet/Samarbeten  

  

Bakgrundsfrågor  

Hur länge har du arbetat på din position?  

Vad har du för arbetsuppgifter?   

Kommer din organisation i kontakt med hemlöshet på något sätt? Isåfall hur?    

  

Definition och beskrivning  

Hur skulle NN i Kalmar beskriva hemlöshet?   

Är det någon skillnad på hemlös och bostadslös? Om isåfall hur skiljer dessa sig?  

Vilket av begreppen använder du oftast i ditt arbete?   

  

Den hemlösa  

Vem är hemlös? Vad menas kan du beskriva?   

Vad orsakar hemlöshet?  

Vilka konsekvenser får hemlöshet? För individen? För samhället?  

Hur ser hemlösheten ut i Kalmar kommun?  ex omfattning hur yttrar den 

sig? Utveckla?  

Uppfattar du att hemlösheten förändrats övertid i Kalmar kommun? Isåfall hur?  

  

Arbete kring hemlöshet   

På vilket eller vilka sätt kommer din organisation i kontakt med hemlöshet?  

Vilken roll har din organisation gällande arbetet med hemlöshet?   

Vilka insatser kan din organisation erbjuda till den hemlösa?  

Proaktivt eller reaktivt arbete?   

Vilka ambitioner har kommunstyrelsen i arbetet mot hemlöshet?  

Anser du att individens behov och tillgängliga insatser överensstämmer?  

Finns det någon motsättning i hur organisationen  och du ser på hemlöshet?  

  

Samarbeten 

Vilka förutsättningar finns i ert arbete mot hemlöshet i Kalmar kommun?   

Har ni ett nuvarande samarbete med andra organisationer kopplat till hemlöshet?   

Om inte, har ni nån dialog om hemlöshet med andra organisationer?   

Hur samarbetar ni?   

Vad har ni för mål med samarbetet?    

Har du någon annan kunskap eller tankar om hemlöshet du vill ska komma 

med i vårt arbete?   
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Bilaga 3   

  
Missivbrev  

Hej,   

Du får detta brev då du uttryckt intresse att delta i intervju för ett examensarbete. 

Examensarbetet kommer att behandla hemlöshet inom Kalmar kommun. Fokus under 

arbetet ligger på befintliga interventioner och rådande definitioner från olika yrkesroller. 

Intervjuer kommer genomföras med totalt 6-9 personer som arbetar på olika sätt inom 

kommunen.    

Vi är två studenter som studerar på termin 7, socionomprogrammet, på Linnéuniversitetet 

i Kalmar. Vi är intresserade av hemlösheten då vi har en uppfattning om att synen på och 

definitionen av hemlöshet kan variera inom en kommun. Detta ska vi undersöka under 

detta examensarbete för att förstå hur definitionen av företeelser påverkar arbetet med 

och dialogen om företeelsen.    

Intervjun planeras ta mellan 30-60 minuter och kommer med ditt samtycke att spelas in. 

Inspelningen kommer att förstöras efter transkribering. Transkriberingen kommer att 

sparas på ett USB och förvaras oåtkomligt för obehöriga enligt konfidentialitetskravet. 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun och dra tillbaka 

ditt samtycke.    

Du får själv avgöra om du vill vara öppen med din yrkesroll. Vi kommer att skriva ut att 

det gäller Kalmar kommun. Om du önskar anonymitet kommer vi överens om hur din 

yrkesroll kan beskrivas. Om du väljer att delta med yrkesrollen utskriven kommer du 

erbjudas möjlighet att ta del av de citat vi planerar att använda i examensarbetet. Ditt 

deltagande i intervjun gäller endast för detta examensarbete.    

Examensarbetet kommer du kunna ta del av om du önskar.    

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss och/eller vår handledare.   

Med vänliga hälsningar    

Studenter:   

Angelica Rosell:                         Amanda Gunnarsson;   

Mail:          Telefon:                     Mail:  Telefon:   

Handledare:   

Ulf Drugge.  Professor em., Linnéuniversitetet  

Mail:                    Telefon:  


