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Abstract  

 

Author: Katarina Olsson 

Title:  Homelessness, not only an urban phenomenon? - A quantitative study of homelessness 

in a medium-sized municipality. 

Supervisor: Ann-Christine Larsson 

 

The purpose of this study is to describe and analyze homelessness in a medium-sized 

municipality from an organizational perspective. Some of the central questions in this study 

are: How is the cause of homelessness explained? How do different actors in the community 

address, prevent and combat homelessness? Who is responsible for the homelessness? 

This study is based on four semi-structured interviews with organizations that work with 

homelessness. The analysis is based on problem definition theory. 

The result of this study shows that homelessness is a problem in this medium-sized 

municipality even if it is not a big one and that it is often closely combined with substance 

abuse. The responsibility for the homeless is on the homeless themselves and the social 

service because that causes is, according to this study, individual based.  
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1. Inledning 

Jag är en hemlös tjej som säljer Faktum. Jag är stolt över mitt arbete, äntligen har jag fått en 

chans att någorlunda känna mig som er. De flesta av er är artiga och säger vänligt »ja tack« 

eller »nej tack«. Men många av er går bara förbi och låtsas som om ni inte ser mig. Men jag 

ser att ni ser mig. Snälla, kan ni inte bara säga »nej tack«. Jag blir inte arg alls, men det 

viktigaste av allt är att jag blir sedd (Faktum #93 2010 s. 36).  

 

Hemlöshet är ett ämne som länge intresserat mig. Jag är uppvuxen i en liten ort utanför 

Göteborg och i Göteborg möts man nästan dagligen av hemlöshet, framför allt i form av 

faktum försäljare. Faktum är de hemlösas tidning, de säljs av hemlösa och hemlösa är själva 

med och utformar innehållet i tidningen. Jag har haft som vana att alltid köpa en Faktum när 

möjlighet har funnits och ett nytt nummer har kommit ut. Genom tidningen fick jag möjlighet 

att följa hemlösheten i Göteborg på lite närmare håll. Här uppstod ett intresse för hur 

organisationer och myndigheter ser på hemlöshet utifrån att tidningen hade fokus på de 

hemlösas upplevelser. Göteborg är en storstad och de har en gatutidningsrörelse liksom 

Stockholm och Malmö och det finns stora organisationer som arbetar med hemlöshet och 

socialtjänsten har en egen avdelning som fokuserar på hemlöshet. Men hur ser det då ut i en 

mindre kommun? Är hemlösheten lika utbredd? Vad finns det för resurser att tillgå för en 

hemlös i en mindre kommun? Detta var frågor som väcktes hos mig och det är därför jag har 

gjort denna studie om hemlöshet i en mindre kommun, utifrån ett organisatoriskt perspektiv. 
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2. Problemformulering 

I FN:s mänskliga rättigheter artikel 25 stycke 1 går att läsa ” Var och en har rätt till en 

levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, 

kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av 

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

försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll”. Detta finner vi också i 

Sveriges grundlag där det står ”Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.[…] Det skall 

särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att 

verka för social omsorg och trygghet.” (Regeringsformen 1 kap 2§). Rätten till bostad står 

inskriven både i FN:s mänskliga rättigheter och i vår grundlag. Trots detta finns det idag 

omkring 17 800 hemlösa personer i Sverige enligt den senaste mätningen från år 2005 

(Socialstyrelsen 2006 s.8). De är det senaste uppgifterna som finns i dagsläget men en ny 

kartläggning håller på att utformas i år, 2011 (socialstyrelsen.se). 

 

Hemlöshet är ett problem som inte bara rör ett fåtal människor eller grupper av människor 

utan det drabbar allt fler, både enskilda individer och familjer, visar forskning i ämnet enligt 

Knutagård och Swärd (2006 s.37). Mycket pekar på att hemlösheten inte minskar utan snarare 

ökar och blir ett mer och mer accepterat inslag i den så kallade välfärdstaten Sverige 

(Knutagård & Swärd 2006 s.38). Hemlöshet är heller inget storstadsfenomen utan finns i de 

flesta kommuner runt om i landet eller närmare bestämt i 86 procent, enligt socialstyrelsens 

undersökning från år 2005 (Socialstyrelsen 2006 s.10). Men hemlösheten är som mest 

utpräglad i storstäderna och de har också den största andelen hemlösa (Socialstyrelsen 2006 s 

77). I de stora städerna som Stockholm, Göteborg och Malmö finns större organisationer som 

jobbar mot hemlöshet och för de hemlösa. Till exempel finns gatutidningsrörelsen som stöttar 

upp de hemlösa i storstäderna och det finns även fler härbärgen som man kan vända sig till för 

att få tak överhuvudet. I en mindre kommun där hemlösheten inte är så utpräglad finns det 

ofta begränsade resurser vilket gör att hemlösheten hanteras på olika sätt.  

 

Sedan 1980-talet har ansvaret för socialt utsatta grupper såsom hemlösa flyttats över från en 

nationell till en kommunal nivå. På den kommunala nivån har en ”kommunal 

hemlöshetspraktik” vuxit fram, där fokus ligger mer på individers sociala problematik än på 

rätten till en bostad (Swärd 2008 s.169). Idag saknas också samlade nationella politiska 
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riktlinjer för hur hemlöshet och bostadslöshet ska hanteras, i stället har ansvaret hamnat på 

kommunernas socialtjänster (Löfstrand & Nordfeldt 2007 s. 11-12). Socialtjänsten är reglerad 

av Socialtjänstlagen (SoL) och har genom denna det yttersta ansvaret för kommunens 

invånare. De ska sörja för att varje enskild person får den hjälp och det stöd som han eller hon 

behöver (Socialtjänstlagen 2 Kap 2§). Detta innefattar bland annat goda levnadsförhållanden i 

kommunen och att motverka hemlöshet.  

 

Hemlöshet är en komplex fråga och det är många aktörer som är inblandade. Hur ser arbetet 

ut med hemlöshet på lokalnivå? Denna studie kommer ta utgångspunkt i kommunal 

socialtjänst och två frivilligorganisationer: Stadsmissionen och KRIS (Kriminellas Revansch i 

Samhället). Det är tre parter med olika utgångspunkter som ska hantera en komplex fråga. 

Min förhoppning är att denna uppsats ska bidra till en ökad förståelse för hur hemlöshet kan 

se ut utifrån ett organisatoriskt perspektiv på lokalnivå. 

 

2.1 Begreppsdefinition: Hemlöshet 

Hemlöshet är ett komplext begrepp då det inte finns någon egentlig definition av det och 

innebörden av ordet är något som förändras över tid (Swärd 2008 s. 107-109). Socialstyrelsen 

definierade begreppet hemlöshet inför sin studie år 2005, i deras definition innefattas 

människor som: 

1. vistas på ett akutboende, härbärge, jourboende eller som sover på gatan, uteliggare.  

2. är intagen eller inskriven på någon form av behandlingshem, kriminalvårdsanstalt eller 

stödboende inom socialtjänst, landsting eller privat vårdgivare, HVB-hem eller SIS-institution 

och som planeras skrivas ut inom tiden av tre månader och som saknar vidare förberedelser 

för boende efter utskrivningen.  

3. innefattar samma spektrum som föregående kriterier men där utskrivning inte är planerad 

inom tre månader men det finns heller inget planerat kring boende vid en eventuell 

utskrivning.  

4. temporärt bor hos vänner, bekanta, släkt eller har ett kortvarigt kontrakt som inneboende 

eller har ett andrahandskontrakt. Som kortvarigt räknas kortare än tre månader. För att tillhöra 

den här kategorin krävs att man sökt hjälp hos myndighet eller organisation på grund av sin 

boendesituation (Socialstyrelsen 2006 s. 20). 
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I Socialstyrelsens kartläggning av hemlöshet år 2005 valdes asylsökande bort i definitionen av 

hemlöshet på grund av bland annat tidsekonomiskt skäl (Socialstyrelsen 2006 s. 20). Men 

man kan tänka att detta är en grupp som mycket väl skulle kunna inbegripas i begreppet. 

 

Vidare finns det också en diskussion om begreppen hemlös och bostadslös. Dessa två begrepp 

är de som under de senaste tjugo åren använts när man gjort undersökningar kring hemlöshet i 

Sverige (Swärd s. 111). Men någon entydig definition av begreppen verkar inte finnas och 

begreppen används olika beroende på sammanhang och undersökning. Detta medför 

svårigheter att jämföra olika nationella studier med varandra men även internationella studier 

mot svenska (Swärd 2008 s. 107).  I en studie av Nordfeldt (2007) framkommer en osäkerhet i 

användningen av begreppen hemlös och bostadslös, bland de kommunala aktörerna som 

direkt eller indirekt kommer i kontakt med hemlöshet. Båda begreppen används i de fyra 

kommunerna som studien bygger på, men inte på ett systematiskt sätt (s.75). Med studien 

kunde man se att begreppen innefattade två olika synsätt. Hemlös sammankopplades med 

svårigheter av social och/eller psykisk karaktär. Bostadslöshet sågs som en bredare definition 

där man talar om människor som har en svag ställning på bostadsmarknaden, ihop med brist 

på bostäder och en dålig ekonomisk ställning. Bostadslöshet ses ofta som det vida begreppet 

och hemlöshet som en del av bostadslösheten (Nordfeldt 2007 s. 75). 

 

Vem som allmänheten anser vara hemlös beror mycket på individens egna erfarenheter av 

hemlöshet. Allmänheten bildar sin uppfattning genom till exempel möten med hemlösa på 

gator och massmedias reportage. Dessa reportage målar ofta upp en bild av hemlöshet i 

storstäder eller mellanstora städer menar den svenska kommittén för hemlösa (Swärd 2008 s. 

107). 

 

I denna uppsats har fokus framförallt hamnat på socialstyrelsens så kallade kategori ett: de 

människor som bor på akutboenden, härbärgen, jourboende eller som sover på gatan, 

uteliggare. Detta är vad man skulle kunna kalla den ”öppna” hemlösheten. Informanterna 

pratar även om hemlöshet i form av att man ofrivilligt sover hos vänner och bekanta för att få 

tak över huvudet, vilka tillhör socialstyrelsens kategori fyra. 
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2.2 Begreppsdefinition: Mellanstor kommun 

För att räknas som en mellanstor kommun krävs det att kommunen har mellan 20 000 – 99 

999 invånare (Johansson-Hidén 2006). Den mellanstora kommunen som denna studie utgår 

ifrån har cirka 62 000 invånare. 
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet men denna uppsats är att belysa och analysera hemlöshet i en mellanstor kommun ur ett 

organisatoriskt perspektiv. 

 

- Hur definieras begreppet hemlöshet?  

- I vilken utsträckning finns det hemlösa i kommunen? 

- Hur förklaras orsaken till hemlöshet? 

- Hur arbetar olika aktörer i kommunen med att åtgärda, förebygga och motverka 

hemlöshet?  

- Vem bär ansvaret för hemlösheten? 

 

 

4. Disposition  

Uppsatsens vidare framställning: I avsnitt fem kommer en genomgång av uppsatsens metod; 

följaktligen tillvägagångssätt, urval, avgränsningar, validitet och reliabilitet, etiska 

överväganden och metoddiskussion. Vidare i avsnitt sex presenteras ett urval av tidigare 

forskning kring ämnet hemlöshet. Avsnitt sju redogör för teorin som ligger till grund för 

analys av de insamlade data. I åttonde avsnittet redovisas resultaten. I det nionde avsnittet 

finner man analysen av det insamlade materialet som är gjord med hjälp av teori och tidigare 

forskning. Avsnitt tio som är uppsatsen sista del innehåller slutdiskussionen och förslag till 

vidare forskning. 
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5. Metod 

Jag har använt mig av kvalitativ metod för att uppfylla mitt syfte och besvara uppsatsens 

frågeställningar. Den kvalitativa forskningsmetoden bygger på att man jobbar med data som 

har skepnaden av ord, antingen talade, skriftliga eller i form av bilder (Denscombe 2009 s. 

367). Inom kvalitativ forskningsmetod finns det olika sätt att inhämta data på, till exempel så 

kan man använda sig av intervjuer, dokument/textanalys och observationer. Det finns olika 

grenar inom dessa tre metoderna. Jag har valt att göra en semistrukturerad personlig intervju. 

Med detta menas att man gör intervjuer där forskaren har ett antal frågor och teman som man 

vill beröra samt få svar på, men frågorna är öppna och ordningsföljden av frågorna är flexibel. 

Det finns i en semistrukturerad intervju möjlighet för informanten att utveckla sina tankar och 

idéer samt att svara mer utförligt på frågorna (Denscombe 2009 s. 234-235). Mina intervjuer 

har också varit så kallade personliga intervjuer vilket innebär att forskaren träffar 

informanterna personligen och gör intervjuerna (Denscombe 2009 s. 235). Forskaren kan på 

förhand utarbeta en intervjuguide att ha med sig under intervjun. Den kan innehålla ett par 

huvudfrågor och några tänkbara följdfrågor men en kvalitativ intervju ska inte följa något 

strikt frågeschema menar Repstad (2007 s. 86).  Vidare menar Repstad att en intervjuguide 

tack vare den kvalitativa ansatsens flexibilitet kan, och i många fall bör, ändras under arbetets 

gång. Han menar att det kan vara viktigt att ändra intervjuguiden när man möter olika 

människor, att man anpassa sig till just det mötet (ibid). 

 

Larsson (2005) menar att det är viktigt att använda bandspelare eller annan 

ljudupptagningsutrustning när man gör intervjuer, då det möjliggör att datainsamlingen blir 

mer exakt och att man kan använda sig av direkta citat i den efterkommande framställningen 

av studien (s. 100). Detta leder till att studien känns mer tillförlitlig. En intervju som är gjord 

med hjälp av en bandspelare eller annan ljudupptagningsutrustning bör transkriberas och 

renskrivas så snart som möjligt efter intervjun ägt rum, för att göra den efterkommande 

analysen enklare (Lilja 2005 s.41).  
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5.1  Tillvägagångssätt  

Med ambitionen att fråga organisationer samt myndigheter om hur hemlösheten ser ut i 

kommunen utifrån deras målgrupper och på så sätt få en bild av problemet, valde jag en 

semistrukturerad personlig intervju. Jag började med att ta kontakt med organisationerna. 

Kontakten togs via e-post och per telefon. När intervjuerna var bokade började jag utforma 

intervjuguider att utgå ifrån under intervjuerna. Intervjuer av semistrukturerad art, som jag 

skulle göra, innebär att man har ett antal frågor och teman som man vill berör samt få svar på, 

men frågorna är öppna och ordningsföljden av frågorna är flexibel (Jfr Denscombe 2009 s. 

234-235). Därför utformade jag intervjuguider som utgick ifrån teman som var baserade på 

mitt syfte och mina frågeställningar och utifrån det skapade jag huvudfrågor. Samt utformade 

jag eventuella följdfrågor utefter vad jag skulle kunna tänkas få för svar (jfr Repstad 2007 s. 

86). Detta för att vara förberedd, även om man aldrig kan veta exakt vilka svar man kommer 

få. Jag har använt mig av intervjuguider som sett lite olika ut beroende på vilken organisation 

som jag intervjuat. En organisation som till exempel jobbar med en öppen verksamhet för 

utsatta människor i samhället, där organisationen i stort är känd för att jobba med hemlöshet 

samt hemlöshetsfrågor kunde jag ställa en viss typ av frågor. När jag däremot träffade en 

representant för en organisation vars huvudsyfte var en specifik grupp av människor, där 

hemlöshet inte var det primära problemet men det ändå existerade, fick jag anpassa frågorna 

och formulera mig på ett annat sätt för att få svar på mina frågor. Utifrån detta ser 

intervjuguiderna lite olika ut. Jag hade en grundmall som jag utgick ifrån men sen 

omformulerade och anpassade jag vissa frågor för att passa just det specifika intervjutillfället, 

se bilaga 1.  

 

Intervjuerna ägde rum i organisationernas lokaler under ordinarie öppettider i enlighet med 

informanternas önskemål. I början på varje intervju informerade jag om: syftet, att belysa 

hemlöshet utifrån en mellanstor kommun, att intervjuerna skulle användas som underlag till 

denna c-uppsats och att det var frivilligt att delta och att man fick lov att avbryta om man 

skulle känna att man inte längre vill delta. Det sista jag frågade var om det var okej att jag 

spelade in intervjun med hjälp av en inspelningsbar mp3-spelare. Efter denna mer informativa 

del påbörjades intervjun. Jag hade min intervjuguide till stöd men jag följde inte ordningen på 

frågorna som stod där och ibland så svarade informanterna på två frågor samtidigt och då 

strök jag den andra frågan. Varje intervju var cirka 30 minuter lång. 
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När intervjuerna var gjorda var det dags att transkribera dem. För att säkerställa att 

transkriberingen skedde i samband med intervjun avsatte jag tid för detta samtidigt som jag 

bokade in intervjuerna. Det är viktigt att transkribera intervjuerna så nära som möjligt för att 

inte tappa kontexten i vilken intervjuerna fördes och för att göra den efterkommande analysen 

enklare (Jfr Lilja 2005 s.41). Dock upptäckte jag efter första intervjun att transkriberingen var 

ett mycket mer tidskrävande arbete än jag tidigare trott, på grund av detta fick jag avsätta mer 

tid för att se till att alla intervjuerna fortsättningsvis transkriberades så nära intervjun som 

möjligt.  

 

För att få tag i vetenskapliga artiklar och tidigare forskning har jag använt mig av databaser 

som belägna på Linnéuniversitetets biblioteks hemsida under ämnesguiden socialt arbete. 

Peer-Reviewed Journals är ett sökverktyg jag använt mig av vilket filtrerar bort artiklar som 

inte är granskade och klassade som vetenskapliga. Databaser som jag har använt mig av är 

PsycInfo och Sociological Abstracts. Sökord som jag har använt mig av när jag letat och 

samlat data är bland annat: Homelessness AND substans abuse, Homelessness AND 

municipality, Homelessness AND Sweden och Homelessness. Fokus i den tidigare 

forskningen är artiklar och avhandlingar som kommer ifrån Sverige eller handlar om Sverige. 

Men jag har också tagit med en internationell artikel och detta för att få en bredd på materialet 

samt få med ett internationellt perspektiv. Artiklarna, rapporter och avhandlingarna som jag 

använt mig av är från åren 2002 till år 2009.  

 

5.2 Urval 

Urvalet i studien bygger på icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att forskaren som genomför 

undersökningen inte har någon förkunskap om att de människorna som ingår i studien är 

representativ för den större populationen (Denscombe 2009 s. 32). I denna studie har jag 

använt mig av både subjektivt urval och snöbollsurval. Det subjektiva urvalet innebär att man 

väljer ut organisationer och personer att delta i intervjuerna. Detta urval kan göras då man har 

förkunskap om området eller fenomenet som ska undersökas, sedan genom detta plocka ut 

personer som man finner skulle passa bra i studien och som förmodas kunna ge så mycket 

information som möjligt (Denscombe 2009 s. 37). Snöbollsurval bygger på att en person 

hänvisar till en annan person som forskaren kan ta kontakt med och på så sätt utvidga sitt 

urval. Man menar att urvalet då växer som en snöboll i takt med att nya personer tillkommer 

efter att de blivit hänvisade från andra som ingår i studien (Denscombe 2009 s. 38).  
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Hemlöshet är ett ämne som intresserat mig länge. Detta intresse har givit mig viss förkunskap 

i ämnet och om vilka organisationer som skulle kunna vara intressanta för studien. Genom 

den förkunskapen valde jag ut organisationer och verksamheter i kommunen. Jag tog kontakt 

med organisationerna och fick i de flesta fall en intervju med den jag pratade med, ofta en 

kontaktperson för verksamheterna. Men i andra fall blev jag i stället hänvisad till någon som 

skulle passa bättre in, inom deras verksamhet eller en annan. Det var även så att jag vid något 

tillfälle blev, efter intervju eller under intervjuns gång, hänvisad till någon annan som jag 

kunde ta vidare kontakt med.  I de fall där jag själv valde ut organisationerna och personerna 

fick jag ett så kallat subjektivt urval och i de fallen där jag blev hänvisad vidare fick jag mitt 

snöbollsurval (jfr Denscombe 2009 s.37-38)    

 

Mitt slutliga urval har bestått av personer som jobbar inom organisationer där man arbetar 

med socialt utsatta grupper och det är genom sitt yrke de kommer i kontakt med hemlöshet. 

Urvalet i detalj: 

 En person i ledningsposition från socialförvaltningens mottagningssektion 

(Socialtjänsten, ledning). 

 Två personer med olika befattning ifrån Stadsmissionen som är en 

frivilligorganisation. En person ifrån ledningen (Stadsmissionen, ledning) och en 

person ifrån verksamheten Stadsmissionen city (Stadsmissionen City). 

 En person från organisationen Kriminellas Revansch i Samhället, (KRIS)  

Dessa organisationer täcker in olika delar av samhället. Socialtjänsten står för kommunen och 

deras insatser medan stadsmissionen och KRIS är två frivilligorganisationer. Stadsmissionen 

har en kristen människosyn men riktar sig till alla människor i en utsatt situation oavsett tro 

eller religiössamhörighet. KRIS vänder sig till kriminella som har avtjänat sitt straff och som 

vill ta sig ur kriminallitet och drogmissbruk. Socialtjänsten är det organ som har det yttersta 

ansvaret för kommunens invånare och deras välbefinnande och de träffar, troligtvis de flesta 

av en kommuns hemlösa. Organisationer som till exempel stadsmissionen fångar upp 

människor som dels kanske behöver akut hjälp i form av mat och hela kläder eller som har 

svårt för myndighetskontakt och behöver hjälp med att ta den kontakten. KRIS är inriktad mot 

en specifik målgrupp men täcker in en grupp som man kanske inte vanligtvis tänker på i 

frågan kring hemlöshet, vilket gör att det berikar materialet. 
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5.2.1 Val av kommun. 

Jag har valt en kommun som med sina 62 000 invånare räknas som en mellanstor kommun. 

Valet är gjort utifrån att jag ville undersöka en mindre kommun. Mindre menas här, i 

jämförelse med Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommunen är något av en 

”sommarkommun” där invånarantalet varierar mellan sommar och vinter. Kommunen 

angränsar också till ett par riktigt stora ”sommarkommuner” och man måste åka igenom den 

valda kommunen för att ta sig till dessa vilket gör att det framför allt är ett stort flöde av 

människor sommartid. Detta gjorde det intressant att undersöka hur hemlöshet tar sig uttryck i 

denna kommun.  

 

5.2.2 Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa mig till att se på hemlöshet utifrån ett organisatoriskt perspektiv och 

har därför inte intervjuat personer som är eller har varit hemlösa.  
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5.3 Etik  

Vetenskapsrådet har fyra huvudprinciper att ta hänsyn till vid en humanistisk-

samhällsvetenskaplig undersökning, som detta är. Dessa fyra är informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet 2002 s. 6). Det är 

viktigt att informera de som deltar i undersökningen om att det är helt frivilligt och att man 

kan avbryta sitt deltagande närsomhelst. För att den deltagande ska ha möjlighet att göra ett 

rimligt övervägande om de vill delta eller inte måste man som forskare, ge dem tillräckligt 

med information om vad undersökningen innebär (Denscombe 2009 s. 197) Det vill säga att 

man exempelvis ska informera om vad undersökningen har för syfte, vad den kommer 

användas till, hur den kommer framställas, vilka som kommer ha tillgång till materialet och 

hur man kommer behandla anonymiteten. Detta är vad vetenskapsrådet kallar för 

informationskrav (Vetenskapsrådet 2002 s. 6) Med samtyckeskrav menas att man ska inhämta 

samtycke hos personerna som deltar och man ska informera dem om deras rätt till att själva 

bestämma över sin medverkan. Det är viktigt att informanterna vet om att det alltid har rätt att 

avsluta sin medverkan och att det inte kommer få några negativa följder för dem 

(Vetenskapsrådet 2002 s.9). Om det är en undersökning som innefattar frågor eller 

information av känslig karaktär eller om undersökningen ska pågå under en lång tid bör man 

enligt Denscombe (2009) i de flesta fall be om ett skriftligt samtycke (s.198). Det som 

framgår under undersökningens gång ska hanteras med största möjliga konfidentialitet och 

materialet ska förvaras så att inga obehöriga ska ha tillgång till det. Detta är huvuddragen i 

konfidentialitetskravet. Den fjärde och sista huvudprincipen är nyttjandekravet och detta 

innebär att insamlat material om enskilda personer bara får användas i forskningen ändamål. 

Insamlat material får alltså inte överlämnas eller användas till annat än i forsknings syfte 

(Vetenskapsrådet 2002 s.14). Dessa etiska huvudpunkter har jag haft med mig under arbetets 

gång, från tanke till färdig produkt (uppsats), konkreta exempel på hur jag gått tillväga under 

uppsatsens gång följer här nedan. 

 

Informationskravet - Jag har både vid den första kontakten och vid tillfället för intervjun 

informerat mina informanter om vad syftet är med studien, vad den kommer användas till och 

gett dem möjlighet att med hjälp av den informationen bestämma om de vill delta eller inte.   

Samtyckeskravet - Samtycke inhämtade jag från informanterna när vi bestämde tid och plats 

för intervjun. Eftersom det inte var fråga om en intervju av känslig karaktär och informanterna 

representerade en organisation nöjde jag mig med det muntligt samtycket. Men jag 
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informerade innan varje intervju att det alltid fanns möjlighet att avbryta sitt medverkande 

vilket också är en del i samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet – Jag har sett till att saker som framkommer under undersökningens 

gång har hanterats på ett sådant sätt att obehöriga inte har kunnat ta del av det. Jag kodade 

även mina utskrivna/transkriberade intervjuer så att man inte kunde härleda vilken 

organisation som det gällde om de dokumenten skulle hamna i orätta händer. 

Nyttjandekravet – Utifrån nyttjandekravet har jag sett till att materialet som jag fått in inte 

lämnats vidare för annan forskning, utan den information som framkom var endast till för 

denna studie.  

 

Jag har valt att inte skriva ut vilken kommun studien är gjord i. Detta för att inte helt lämna ut 

mina informanter trots att de representerar en organisation. 

 

 

5.4 Validitet och reliabilitet 

Det är viktigt när man gör en studie att verifiera sin data oavsett om den är av kvalitativ eller 

kvantitativ natur. Forskaren måste på ett eller annat sätt visa att studiens data är trovärdig. 

Utan verifiering saknas en viktig beståndsdel för att läsaren ska känna tillit till det som 

framkommer ur forskningen. Man bör som forskare visa på tillvägagångssätt och metoder 

som är etablerade för att upptäckterna i studien ska bli tillförlitliga (Denscombe 2009 s. 378) 

Detta kan man göra genom att mäta validitet och reliabilitet. Det finns svårigheter med detta i 

en kvalitativ studie då begreppen tycks härstammar och i mångt och mycket är knutna till 

kvantitativ metod (Jacobsson 2008 s. 165). Här nedan redogör jag kort för begreppen och hur 

jag har förhållit mig till dessa i denna studie. 

 

Validitet, har man undersökt det studien hade som avsikt att undersöka? (Jacobsson 2008 s. 

165). Validitet handlar om att man ska kunna verifiera hur exakt den data som man har samlat 

in är (Denscombe 2009 s. 380). Reliabilitet handlar om huruvida någon annan skulle få 

samma resultat om studien gjordes igen (Denscombe 2009 s. 381). Det är också en fråga om 

hur väl mäts det som studien hade för avsikt att mäta och om det görs på ett tillförlitligt sätt. 

Man kan försäkra sig om en god tillförlitlighet genom att till exempel använda sig av en 

inspelningsbar ljudupptagningsutrustning så att man kan gå tillbaka och lyssna igen, och på så 

sätt kontrollera att man har uppfattat saker och ting rätt (Patél & Davidsson s.101 ) 
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För att uppfylla kraven på validitet och reliabilitet måste det gå att följa den forskningsprocess 

som ledde fram till de slutsatser som tagits i studien (Denscombe 2009 s. 381). Validitet är en 

fråga om huruvida jag har mätt det jag hade som avsikt att mäta. Det är viktigt att gå tillbaka 

och se att den insamlade empiri stämmer överrens med mitt syfte. Eftersom mitt syfte var att 

belysa och analysera hemlöshet utifrån ett organisatoriskt perspektiv kan jag inte gå ut och 

undersöka vad de hemlösa själva tycker för då har jag tappat syftet samt att studien inte blir 

speciellt pålitlig (Holme & Solvang 1997 s. 94). Därför har jag under hela uppsatsens gång 

gått tillbaka till mitt syfte och mina frågeställningar för att försäkra mig om att jag undersöker 

det som jag hade för avsikt att undersöka. 

 

Jag har använt mig av intervjuer, vilket gör att det kan bli svårt att få samma resultat om 

studien gjordes igen. Även om man skulle följa metod och frågeställningar till punkt och 

prickar är det människor som är uppgiftslämnarna. Det kan finnas en chans att personerna till 

exempel skulle ha fått en ny insikt eller att faktorer i samhället skulle kunna hinna ändras, till 

exempel lagändringar och därför skulle det finnas svårigheter i att få exakt samma resultat vid 

ett senare tillfälle. Men det som jag då istället har lagt fokus på utifrån reliabilitet är att jag har 

använt mig av metoder som är vedertagna i forskningssammanhang, såsom att jag har spelat 

in intervjuerna som jag har gjort och transkriberat dessa noga för att på så sätt säkerställa att 

intervjupersonerna och deras information kommer till sin rätta genom att jag då kan gå 

tillbaka flera gånger och bekräfta att jag har använt mig av det som verkligen sagts.  

 

 

5.5 Metoddiskussion   

Jag har använt mig av kvalitativ forskning för att tillgodose mitt syfte och mina 

frågeställningar. Den kvalitativa forskningen söker efter ett fenomens innehåll och dess natur 

(Widerberg 2002 s.15). Huvudfokus i denna uppsats har inte varit att ta reda på exakt hur 

många hemlösa det finns i kommunen utan fokus har legat på att förstå hur hemlösheten tar 

sig uttryck.   

  

Jag har använt mig av semistrukturerad intervju eftersom organisationerna ser ganska annorlunda 

ut och har olika fokus på sin verksamhet. Exempelvis så arbetar socialtjänsten utifrån lagar 

och paragrafer som styrs uppifrån (staten) och dem har det yttersta ansvaret för invånarna i 

kommunen. Till skillnad från Stadsmissionen som är grundad ur Svenska kyrkan och är en 

frivilligorganisation.  
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Utifrån kommunens storlek och omfattningen av hemlöshet fanns det inte ett sådant stort 

urval att göra en större undersökning på, utifrån detta valde jag att göra personliga intervjuer. 

En fördel med intervjuer är att man kan gå på djupet av ett ämne och det finns möjlighet att 

reda ut eventuella missförstånd direkt (Larsen 2009 s. 27). Men en svaghet med intervju är ett 

det finns en risk för att intervjuaren medvetet eller omedvetet påverkar sina informanter på 

olika sätt, detta kallas för intervjuareffekt. Det kan till exempel handla om något i 

intervjuarens uppträdande eller yttre påverkar informanten. Det kan leda till att informanterna 

till exempel svarar på frågorna utifrån vad de tror att intervjuaren vill ha för svar (Larsen 2009 

s. 27). Denscombe (2009) skriver att intervjuares kön, ålder och etnisktursprung kan påverkar 

respondenten i hur villig man är för att svara på frågorna och hur sanningsenligt man svara på 

frågorna och så vidare (s. 244). Man kan inte ändra på sin identitet för att man ska intervjua 

en viss person. Däremot får man så långt det går anpassa sig till situationen och personen man 

möter. Man kan till exempel anstränga sig för att vara extra trevlig, göra saker för att öka 

stämningen och få personen man ska intervjua att känna sig väl till mods och på så sätt 

förhoppningsvis vilja svara sanningsenligt på frågorna (Denscombe 2009 s. 245). 

Informanterna i denna studie har varit olika på många sätt och de har haft olika ställningar 

inom organisationerna och i samhället, att anpassa sig till just den specifika intervjun var ett 

måste. Jag kan inte ändra på vem jag är, kön, etnicitet och ålder men jag fick anpassa mig och 

förhålla mig till informanterna jag träffade.  

  

Det är svårt att dra några generaliserbara slutsatser av denna studie då den är av en 

förhållandevis liten omfattning. Men eftersom det är en kvalitativ studie är det heller inte 

huvudsyftet. Urvalet i studien är förhållandevis litet med tre organisationer och fyra 

informanter men det tillgodoser ändå studiens syfte och frågeställningar. Det var tänkt att det 

skulle vara två aktörer till med i urvalet men den ena ville inte ställa upp på en intervju och 

den andra fick jag stryka. Det började med att jag tog kontakt med det kommunala 

bostadsbolaget som äger större delen av alla bostäder i kommunen. Kontakt togs via telefon 

men de ville inte ställa upp på en intervju då de ansåg, dels att hemlösheten är så pass liten i 

kommunen men framför allt för att jag redan gjort en intervju med socialförvaltningen. De 

hade därför inget att tillägga då de har ett mycket nära samarbete, uppgav bostadsbolaget. 

Vidare gjorde jag en intervju med en frivilligorganisation i en närliggande kommun, utifrån 

att jag fått uppfattningen att det fanns ett samarbete mellan dessa två kommuner. Med denna 

intervju ville jag få en inblick i deras samverkan och hur de arbetar. Men tyvärr så visade det 

sig att det inte fanns något samarbete att tala om och det var heller inget som verkade planerat 
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för framtiden. Eftersom organisationer då inte hade någon koppling till kommunen som min 

studie utgår ifrån blev jag tvungen att välja bort den intervjun.  

 

 

6. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning som är gjord inom området. Jag har valt ut 

forskning, litteratur, artiklar och avhandlingar som är aktuella och av relevans för min studie 

och dess syfte och frågeställning. Den tidigare forskningen är uppdelad i tre olika teman, 

ansvar, orsaker och åtgärder. Dessa teman var återkommande och centrala i forskningen om 

hemlöshetsarbete på kommunal nivå. 

 

6.1 Vem bär ansvaret för hemlösheten och de hemlösa? 

Under 1990-talet skedde en förskjutning av ansvaret för de hemlösa. Innan hade staten och 

kommunerna gemensamt tagit ansvar för problemet medan det idag är socialtjänstens ansvar 

(Löfstrand 2005 s. 310-311).  Bild (2008) konstaterar i likhet med Löfstrand (2005) att 

hemlöshet har genom förskjutning blivit kommunernas ansvar och det i synnerligen har blivit 

socialtjänstens ansvarsområde. Vidare refererar Bild (2008) till socialstyrelsens rapport från år 

2006 när han skriver att många anser att hemlösheten och dess komplexitet är svårbesegrad av 

enbart socialtjänsten, eftersom det berör så många fler områden i samhället, till exempel 

bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik och hälso- och sjukvården med flera (s. 63). 

 

Utifrån Löfstrand (2005) framkommer att man på ett lokalt plan lägger över ansvaret över de 

hemlösa på olika organisationer. På ett lokalt plan utesluter samhälleliga institutioner, så som 

myndigheter och bostadsbolag, de som inte anses passa in och på så sätt bibehåller de 

samhällsnormer samt kan vidare påstå att ansvaret tillhör någon annan (Löfstrand 2005 

s.309). Ansvaret för hemlösheten distribueras ut på skilda sätt beroende på de olika aktörernas 

egenintresse (Löfstrand 2005 s. 310).  

 

6.2 Orsaker till hemlöshet 

Det finns många olika förklaringar till varför någon blir hemlös eller varför det finns 

hemlöshet. Men det förekommer, i huvudsak två olika förklaringsmodeller för hemlöshet: 

individfokuserad och strukturfokuserad. Den individfokuserade förklaringsmodellen menar att 

det är personliga förhållanden som är orsaken till hemlöshet. Detta synsätt menar att vissa 
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människor inte klarar av ett eget boende på grund av till exempel: psykiska sjukdomar, 

missbruksproblematik, störande leven eller att hemlösheten är självvald genom att man på 

egenhand valt att vara hemlös eller valt en livsstil som gjort att man blivit hemlös/som lett till 

hemlöshet. Strukturfokuserad modell däremot menar att det är strukturella faktorer som är 

orsaken till hemlöshet. Inom detta synsätt menar man att det är hur samhällets resurser 

fördelas och ordnas som skapar hemlöshet. Konkreta orsaker inom detta synsätt är att det är 

välfärdssamhällets kritiska situation med följer som till exempel: hög arbetslöshet, 

ekonomiska åtstramningar, en mer tilltagen fattigdom, nedskärning av socialpolitiken och 

avinstitutionaliseringen av psykiatrin (Swärd 1998 s.40).  

 

Socialstyrelsen har i sin kunskapsöversikt, från år 2009 kommit fram till att hemlöshet både är 

ett socialpolitiskt och ett bostadspolitiskt problem. Hemlösa är inte en homogen grupp och 

behöver därför olika stöd. I Socialstyrelsens kartläggning år 2005 visade det sig att cirka 3600 

personer av det ungefär 17 800 hemlösa, var personer som tillhörde vad man skulle kunna 

kalla den mest utsatta gruppen. Alltså de som sov ute, på härbärgen eller på andra typer av 

akutboende. Ungefär 4 700 personer tillhörde en grupp som hade boende men under mycket 

osäkra förhållanden, till exempel bor ofrivilligt hos släktingar eller vänner utan kontrakt eller 

hade ett andrahandskontrakt som var kortare än tre månader. Detta är exempel på 

hemlöshetens komplexitet och visar på att det är ett problem som rör både socialpolitik och 

bostadspolitik framför allt, även om det angår andra politiska områden så som 

arbetsmarknadspolitiken, hälso- och sjukvårdspolitiken och integrationspolitik.  

Socialtjänstens uppgift i frågan är framför allt att ta hand om den mest utsatta gruppen 

människor vilka ofta har flera sociala problem kombinerade och som, i många fall har ett 

omfattande behov av vård- och hjälpinsatser utöver en bostad (Socialstyrelsen 2009 s.17). Det 

yttersta ansvaret ligger på socialtjänsten, men bostadsproblem kan socialtjänsten inte själv 

lösa. Detta då de inte har verktygen för att påverka bostadsmarknaden eller byggandet av nya 

bostäder (Socialstyrelsen 2009 s. 18). Socialstyrelsen har sett i sin studie att det på många håll 

runt om i landet, skulle behövas ett mer välfungerande samarbete mellan socialtjänsten och 

det organ som har hand om bostadsförsörjningen i kommunen i frågan om utbudet på bostäder 

och de villkor som ställs på hyresgästerna av hyresvärdarna (Socialstyrelsen 2009 s.18).  

 

Enligt Löfstrand (2005) ser socialtjänsten missbruk som orsak till bostadslöshet och aldrig 

tvärtom, att bostadslöshet skulle kunna föranleda missbruk (s. 312-313). I en australiensisk 

studie (Johnson & Chamberlain 2008) försöker man reda i vad som kommer först, missbruk 
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eller hemlöshet. Generellt visar studien på att missbruk oftare förekommer bland de som är 

hemlösa än resterande av befolkningen. Vidare visar den på att nästan 45 procent av de 

hemlösa som ingick i studien hade en missbruksproblematik och två tredjedelar hade 

utvecklat sitt missbruk efter det att de blivit hemlösa. Ytterligare fann man i studien att de 

som hade ett missbruk ofta blev kvar i hemlöshet längre än de hemlösa utan en 

missbruksproblematik. Dessutom var det inte bara så att det blev kvar i hemlöshet en längre 

period, utan de som fick en bostad hade också en högre procentsats att falla tillbaka till 

hemlöshet på grund av att denna grupp har svårigheter att behålla en bostad (ibid.). 

 

I den dominerande, nationella hemlöshetsdiskursen ser man hemlösa (inte bostadslösa) som 

avvikande och man därför inte bostad som det främsta behovet hos dessa människor (Thörn 

2004a hänvisad till i Löfstrand 2005 s. 331). Men detta synsätt är inte, enligt avhandlingen, 

helt förankrat på lokal nivå och är omdiskuterat både nationellt och lokalt på ett politiskt plan 

(Löfstand 2005 s. 331). 

 

6.3 Motverka, förebygga och behandla hemlöshet 

Hemlöshetsfrågan är och har varit omdiskuterad på alla nivåer i samhället; statlig, regional 

och kommunal nivå. Men mest betydelsefull för det konkreta arbetet med hemlöshet är den 

kommunala nivån (Swärd 2008 s. 172). Swärd (2008) menar att det i princip inte går att 

diskutera hemlöshet utan att fokusera på det kommunala arbetet. Den kommunala 

verksamheten har ansvaret för de direkta insatserna mot hemlöshet och för de hemlösa. Förut 

delades detta ansvar med den statliga bostadspolitiken men efter att det avvecklats står 

kommunerna utan det stödet/den påverkan. Vidare är det viktigt att studera den kommunala 

verksamheten utifrån att åtgärderna ofta speglas av kommunens åtgärdsinstrument, ekonomi 

och hur statsbidragssystemet är utformat. Det är även så att hemlöshet definieras på ett lokalt 

plan och därför kan synen på hemlöshet och hur man bäst åtgärdar det varierar från kommun 

till kommun (s.14). Därför kan också arbete med hemlöshet på kommunal nivå se olika ut från 

kommun till kommun. Detta beror bland annat på att det inte finns några nationella riktlinjer 

för hur hemlöshet ska hanteras. Kommunerna har så kallat självstyre i vissa välfärdsfrågor så 

som till exempel hemlöshet (Swärd 2008 s.14). Bild (2008) menar att vilket politiskt parti 

som är i majoritet och vilken kompetens som finns bland socialarbetarna har stor betydelse för 

hur man hanterar hemlöshetsfrågan och hur man tillgodoser behovet av insatser (s. 63). Det är 

också storleken på kommunen som spelar en stor roll, likväl som hemlöshetens omfattning 

(Bild 2008 s. 63).  
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I en studie kring boendelösningar för hemlösa kom Socialstyrelsen (2009) fram till att en 

individualiserat stöd till de hemlösa inklusive en så permanent boendelösning som möjligt är 

ett måste för att få bukt på hemlösheten. Hemlösa, precis som vilka andra människor som 

helst, behöver trygghet och långsiktighet i sitt boende oberoende av vad man eventuellt har 

för annan problematik (s.7). Vidare fann Socialstyrelsen också tecken på att en trygg 

boendeform i vissa fall är nödvändigt för att olika stöd- och vårdinsatser ska ge några resultat 

(Socialstyrelsen 2009 s. 27).   

 

Bild (2008) har listat fem saker som är viktiga vad det gäller arbetet med att motverka och 

minska hemlöshet, på kommunal nivå. Det första är att det måste finns en strävan och en vilja 

hos politikerna för att åstadkomma förändring, det andra är att man också måste öka takten på 

byggandet av hyresrätter som har rimliga priser, för det tredje att kommunerna inte ifrånsäger 

sig det direktinflytande för bostadsmarknaden som allmännyttan innebär. Vidare menar Bild 

att kommunerna bör utveckla en funktionsuppdelad socialtjänst för att på bästa sätt kunna 

tillgodose klienternas och sist men inte minst menar han att man måste utveckla vården för 

personer med missbruk och psykisk ohälsa och att anpassa vården till klienternas behov och 

göra långsiktiga planeringar (s.64). Knutagård och Swärd (2006) menar att tillgången på 

arbete och möjligheten till en egen försörjning är en annan viktigt del i att få bukt med 

hemlösheten, utöver billiga bostäder (s.37). 

 

 

7. Teori 

Med hjälp av teorier kan man berika sin undersökning och få hjälp med hur man ska förstå det 

insamlade materialet (Robson 2002 s. 81). Det kan ge en djupare förståelse för den insamlade 

empirin och av de företeelser man valt att studera (Lundin 2008 s.86). Jag har valt att använda 

mig av anspråksformuleringsteori eller problem definition, som är det engelska begreppet, 

(claim-making) för att förstå det insamlade materialet i denna uppsats. 

 

7.1 Anspråksformuleringsteori/Problem definition  

Blumer (1971) menar att sociala problem i grund och botten är en produkt av kollektiv 

definition och inte en uppsättning rådande sociala ordningar (s. 298). Sociala problem 

existerar primärt bara i termer av hur de är definierade och detta måste ske av och i ett 

samhälle (Blumer 1971 s. 301-302). Vidare menar Blumer (1971) att den samhälleliga 
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definitionen ger de sociala problemen sin natur och talar om hur man ska närma sig det/ hur 

man ska bemöta det och bereder väg för hur det åtgärdas (s.300). Samhällets 

uppmärksammande framkallar sociala problem. Om ett samhälle inte är medvetet om ett 

socialt problem märker man det inte, uppmärksammar det inte, diskuterar det inte och gör helt 

enkelt ingenting åt det (Blumer 1971 s. 302). Blumer (1971) menar utifrån detta att det är 

farligt att anta att ett allvarligt eller skadligt socialt tillstånd automatiskt skulle klassas som ett 

socialt problem för ett samhälle. Utifrån detta kan man se att ett socialt förhållande kan anses 

som ett socialt problem av ett samhälle men inte av ett annat. Detta kan också förändras över 

tid. Något som inte tidigare räknades som ett socialt problem övergår och blir definierat som 

ett socialt problem vid ett annat tillfälle (Blumer 1971 s. 302).  

 

Det räcker inte att ett socialt tillstånd har blivit uppmärksammat utan det behöver vinna 

legitimitet för att det ska ”överleva” som socialt problem. Legitimiteten behövs för att det 

skall tas på allvar och kunna fortsätta vara socialt problem (Blumer 1971 s.302-303) Alltså ett 

socialt tillstånd kan inte bli ett socialt problem om det inte blir allmän accepterat av de sociala 

arenorna i ett samhälle så som till exempel: media, skola, medborgerliga organisationer, 

kyrkan och lagstiftande instanser enligt Blumer (1971 s. 303) Detta betyder att om en del av 

samhället uppmärksammar ett socialt förhållande men inte får gehör från majoriteten av de 

andra samhälleliga organisationerna kommer det inte bli klassat som ett socialt problem. 

 

Anspråksformulering eller problem definition handlar om vad vi väljer att fastställa som ett 

samhällsproblem och om hur vi väljer att tänka och prata kring problemet. Teorin bygger på 

att det är politiker och högt uppsatta i samhället som sätter agendan för hur vi definierar ett 

problem samt hur man utifrån detta tar fram lösningar och insatser. Processen att definiera ett 

problem kan se ut på olika sätt, men definitioner får alltid en viktig inverkan på problemets 

politiska ställning och för den allmänna utformningen av lösningar på problemet. Kulturella 

värderingar, professionella råd med mera, hjälper till att forma definitionen av problem. När 

problemet sen är utkristalliserat är det en del av dessa som inte blir någon långvarig definition 

utan ständigt omarbetas eller definitioner som helt tas bort och ersätts av något annat 

(Rochefort & Cobb 1994 s. 4).  

 

Inom anspråksformuleringsteori talar man inte bara om problemdefinition utan också om 

ägarskap av ett problem. Ägandeskapet tillskrivs en viss aktör eller samhällsinstans genom att 

orsaker, konsekvenser och åtgärder blir erkända som deras i det offentliga rummet (Rochefort 
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& Cobb 1994 s. 14). För att en instans ska få ett problem som sitt ansvarsområde krävs att 

orsaken är inom deras sfär, konsekvenserna är koppla de till det specifika området och att 

lösningen, återgärderna finns inom ramen för instansens område. Rochefort och Cobb (1994) 

menar att ett problem som har svårigheter med ägandeskapet är till exempel hemlöshet då det 

tillskrivits många olika orsaker och därigenom också många olika aktörers ansvar (s.14). I och 

med hjälp av anspråksformuleringar som görs på ett lokalt plan har man möjlighet att 

förskjuta ansvaret för problemet hemlöshet. Detta kan medföra att man får ett nytt sätt att se, 

förklara och förstå problemet och där igenom också fått ett nytt sätt att åtgärda det (Löfstrand 

2005 s. 331) Detta skulle i sin tur kunna innebära att hemlöshet som ett socialpolitiskt och 

missbruksrelaterat problem kan omdefinieras och bli ett bostadspolitiskt problem istället. Det 

finns enligt Löfstrand (2005) antydningar till att en sådan diskursförskjutning har påbörjats 

både på lokala nivåer och nationellt men att detta ännu inte fått något riktigt fäste (s. 331).  

 

Enligt anspråksformuleringsteorierna finns det hos beslutsfattarna i samhället en benägenhet 

att söka förhållandevis enkla lösningar på problem, då det är lättare att komma till enighet om 

hur problemet ska åtgärdas utifrån detta. Till exempel har missbruk och individuell 

misskötsamhet stått som förklaringar till hemlöshet och detta är en typ av förklaring som 

många människor i samhället kan ställa sig bakom (Swärd 2006 s. 143). Det gör också att 

man kan hitta en relativt enkel lösning på problemet. I exemplet ovan lägger man över 

problemet på individen själv och dess oförmåga att anpassa sig till normen, att sköta sig 

och/eller hålla sig nykter och/eller drogfri. Då är det en relativt enkel lösning; individen måste 

själv anpassa sig till samhället och dess normer. 

 

Det är inte bara problemen i sig som tillskrivs en definition utan också de drabbade grupperna 

och individerna. Detta gäller särskilt när man gör grundläggande handlingsprogram för 

sociala problem vars mål är att ge hjälp åt en specifik grupp av människor (Rochefort & Cobb 

1994 s. 22). Det vill säga att om ett problem har definierats med missbruk som orsak antas 

alla som har det problemet vara missbrukare.  
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8. Resultat 

Här nedan presenteras resultaten från intervjuerna. Intervjuerna är gjorda med personer från 

organisationer som arbetar med socialt utsatta grupper och genom sitt yrke de kommer i 

kontakt med hemlöshet. Här nedan följer en mer detaljerad lista med informanterna och det 

som står inom parantes är den benämning som kommer användas i den vidare framställningen 

i detta avsnitt:  

 En person i ledningsposition från socialförvaltningens mottagningssektion 

(Socialtjänsten, ledning). 

 Två personer med olika befattning ifrån Stadsmissionen. En person ifrån ledningen 

(Stadsmissionen, ledning) och en person ifrån verksamheten Stadsmissionen city 

(Stadsmissionen City). 

 En person från organisationen Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS). 

  

Om organisationerna 

Socialförvaltningen/socialtjänsten har det yttersta ansvaret för kommunens invånare. 

Socialförvaltningen ska jobba för social trygghet och för att människor ska kunna ha ett 

självständigt liv. Man kan vända sig till socialtjänsten om man behöver stöd och hjälp eller 

vill anmäla att någon far illa. Socialförvaltningens mottagningssektion tar emot anmälningar 

och gör en förhandsbedömning. Om de anser att ärendet behöver utredas ytterligare skickas 

det vidare till en utredningsgrupp. Socialförvaltningen har sedan två utrednings team, ett för 

vuxna och ett för barn och ungdomar. Vuxenenheten innefattar missbruk, socialpsykiatri och 

Lss(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)-utredning (Socialförvaltningen, 

ledning). 

   

Stadsmissionen är en frivilligorganisation som jobbar med människor i utsatta livssituationer 

utifrån en kristen människosyn. Stadsmissionen i denna kommun har fyra olika verksamheter: 

Stadsmissionen City, en secondhand butik, verkstad och ateljé. De tre sista är olika former av 

sysselsättning. De erbjuder sysselsättning till olika grupper i samhället, det kan handla om 

människor som har varit hemlösa, människor ifrån Försäkringskassan eller från frivården och 

så vidare. Stadsmissionen City är en verksamhet mitt inne i staden dit man kan komma och få 

råd, stöd samt äta mat för en billig penning. Dessutom har Stadsmissionen City även en läkare 

som kommer varannan vecka och ett par frisörer som kommer en gång i månaden. Det är 
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oftast hit, som en person som saknar tak över huvudet, söker sig i första läget enligt 

stadsmissionen själva.  

 

Organisationen KRIS är en kamratförening som jobbar med kriminella som avtjänat sitt straff 

och som nu vill ta sig ur kriminalitet och blir drogfria. KRIS är öppet fem dagar i veckan och 

de erbjuder sysselsättning. Det finns också möjlighet att äta lunch där.  Det som krävs är att 

man anammar KRIS paroll som är hederlighet, drogfrihet och kamratskap. 

 

8.1 Hur organisationerna definierar hemlöshet 

Gemensamt för alla intervjuerna har varit att man tycker att det är svårt att definiera begreppet 

hemlöshet. Informanterna känner till eller fick information om socialstyrelsens definition 

under intervjun men fokus hamnade ändå på framför allt den mer synliga hemlösheten, 

människor som inte har någonstans att ta vägen och som tvingas sova ute eller likande.   

Här nedan följer att par citat ur intervjuerna när informanterna skulle definiera begreppet. 

”Jag har ingen entydig definition av begreppet hemlöshet” men ”öppen hemlöshet, ja det är 

ju de människor som inte har tak över huvudet, kort och gott” (Socialtjänsten, ledning). 

”Hemlöshet är väl den då som saknar ett eget hem” (Stadsmissionen, ledning). 

 

8.2 Hemlöshet i kommunen 

Hemlöshet upplevs generellt inte som ett stort problem av de människor som jag mött och 

intervjuat i denna studie. Men att det inte upplevs som ett stort problem betyder inte att 

hemlöshet inte existerar i kommunen, utan informanterna talar om att det i genomsnitt finns 

en handfull hemlösa men att dessa varierar i faktisk person. Vissa perioder är hemlösheten i 

kommunen näst intill obefintlig medan det under andra perioder ökar lite grann. Sommaren är 

en period där man kan se en ökning av hemlöshet. Detta beror enligt informanterna på 

personer som är på genomresa till en annan kommun som fastnar i kommunen därför att man 

stannar till där av olika anledningar. En informant uppger att en del stannar till i kommunen 

för att ”tanka […]  och sen hoppsan så träffar man någon som hade tankat innan, sen är det 

partaj” på ett av innestadens uteställen, ”å sen är allt igång va” (Stadsmissionen, ledning). 

”Tanka” betyder i detta sammanhang att man går till systembolaget och inhandlar alkohol av 

något slag. 
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Vid tidpunkten för studien fanns det två personer i kommunen som var känt hemlösa. Hur 

många som bodde i kommunens lågtröskelboende under denna tid framgick inte. Vidare 

menade Stadsmissionen att de oftast vet vem eller vilka som är hemlösa och varför de är det, 

detta då det ofta är samma personer som blir hemlösa på grund av svårigheter att behålla en 

bostad. Att få en bostad är inte det största problem i kommunen utan att behålla den uppger 

Stadsmissionen. ”man får faktiskt en bostad men man fixar det inte så länge, då är man av 

med den och sen är det samma människor som inte fixar det som så, det är ju problemet som 

jag ser det” (Stadsmissionen City).  

 

Hemlöshet i form av att man sover hos vänner, bekanta, släkt eller tillfälliga partners är inte 

ovanligt enligt informanterna. De menar att det är mest vanligt bland kategorin missbrukare. 

Som ett exempel så tog en informant upp att om en person har avvikit från ett 

behandlingshem så är det vanligt att den då sover hos vänner och bekanta under en tid då det 

är svårt att få hjälp och stöd under den närmsta tiden efter en sådan sak (Stadsmissionen City). 

En annan informant menar att det i många fall är drogerna som styr om man har någonstans 

att bo eller ej; ”Har man mycket knark har man många ställen att vara på, […] har man inget 

knark alls så har man i regel ingenstans att ta vägen heller” (KRIS). 

Vid ett intervjutillfälle framkommer att man tror att det i denna mellanstora kommun, liksom i 

framför allt storstäder i Sverige finns en liten andel personer som är självvalt hemlösa. Dessa 

personer har då tagit avstånd ifrån sociala myndigheter och hjälp från samhället. Det är 

personer som ”hellre än att be om hjälp att ordna en bostad väljer då att vagabondera, flytta 

runt bland kompisar, i värsta fall kanske sova i ett källarförråd eller vad man nu kan komma 

på” menar en av informanterna (Socialtjänsten, ledning).  

 

8.3 Orsaker till hemlöshet 

Informanterna menar att hemlösheten i kommunen är nära sammankopplad med missbruk 

eller psykisk ohälsa, i många fall både ett missbruk och psykisk ohälsa i kombination. Vidare 

uppger informanterna även ekonomiska skulder och ett störande leverne som orsak till 

hemlöshet men att detta ofta är föranlett av missbruk och/eller psykisk ohälsa.  
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8.4 Insatser och åtgärder  

Insatser och åtgärder mot hemlöshet ser lite olika ut beroende på vilken organisation som 

kommer i kontakt med hemlösheten. Här nedan resovisas för de insatser och åtgärder som 

Socialtjänsten, Stadsmissionen och KRIS har.  

 

8.4.1 Socialtjänsten  

Socialtjänsten har olika insatser beroende på hur situationen ser ut kring den person som 

behöver deras hjälp. Det kan vara så att det är placering på behandlingshem som blir första 

steget på vägen till ett eget boende. Har man någon form av egna resurser och har möjlighet 

att få ett eget kontrakt eller har ett eget kontrakt men har svårigheter att behålla det kan 

socialtjänsten gå in med någon form av stödinsats, så som så kallat boendestöd 

(Socialtjänsten, ledning). 

  

Det finns inget härbärge i kommunen men däremot finns det ett lågtröskelboende som drivs i 

socialtjänstens regi. Informanterna uppger att lågtröskelboendet är ett akutboende för 

framförallt personer men ett pågående missbruk. Där finns ett par rum som man får bo i en 

natt i taget, vilket betyder att man får lämna ifrån sig nyckeln på morgonen dagen efter. 

Behöver man sen sova där nästkommande natt igen så får en socialsekreterare fatta ett nytt 

beslut och nyckeln kan man då hämta igen på eftermiddagen (Socialtjänsten, ledning).  Men 

det framkommer att det även i vissa fall, när ingen annan lösning finns, placeras personer utan 

missbruk eller personer som vill ta sig ur sitt missbruk i lågtröskelboendet. Ingen i kommunen 

inklusive socialtjänsten själva är helt nöjda med detta boende, men i nuläget finns det inget 

annat för de personer som är svårast att få ut på ordinarie bostadsmarknaden, uppger 

informanterna. Vidare har socialtjänsten några lägenheter där man kan få bo under en lite 

längre period. Där tas det beslut vecka för vecka. Men för att få bo där krävs att man inte har 

en grav missbruksproblematik, vilket inte betyder att man måste ha slutat använda droger eller 

missbruka men problemen måste vara lite mer hanterbara. Detta betyder att lägenheterna 

riktar sig framför allt till människor som är inskrivna i någon form av missbruksrehabilitering. 

Vidare måste det också finnas en planering för vad nästa steg blir för de här människorna.  

Socialtjänsten har också liknande lägenhetsalternativ för människor med annan problematik 

till exempel människor som blivit vräkta på grund av obetald hyra eller människor som är 

offer för familjevåld och som på grund av detta behöver fly från sitt hem. För dessa 

människor finns också lägenheter där man får som minst bo veckovis och här krävs också att 
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det finns en vidare planering. Detta därför att målet inte är att personerna ska bo in sig i 

socialtjänstens lösning utan komma vidare.  

 

Socialtjänsten kan i vissa fall upprätta ett så kallat socialt kontrakt för en person. Detta 

innebär att socialtjänsten ordnar en bostad och står för kontraktet och den bostadslöse hyr i sin 

tur av socialtjänsten i andrahand. Detta görs i kombination med någon form av villkor, att 

man till exempel tar emot en viss typ av hjälp under den tiden man är bosatt i den här 

lägenheten. Socialtjänstens representant är noga med att påpeka att sociala kontrakt är något 

som socialtjänsten bara tar till i undantagsfall. 

 

Om det visar sig att en hemlös person inte är ifrån kommunen och inte har vistats tillräckligt 

länge för att få lov att stanna, är det socialtjänsten som ordnar så att personen får en biljett 

tillbaka till den kommunen som räknas som deras ”hemkommun”. 

 

8.4.2 Stadsmissionen 

Stadsmissionens cityverksamhet är ofta den första kontakten en person som är hemlös tar, 

enligt stadsmissionen själva. Stadsmissionen City är en verksamhet mitt inne i staden dit man 

kan komma och få råd, stöd samt äta mat för en billig penning. När en person som saknar tak 

över huvudet kommer till cityverksamheten, handlar det i första läget mycket om att hjälpa till 

att upprätta en kontakt med socialtjänsten och att få i personen mat. Vidare se till att han eller 

hon får på sig rena kläder. Sedan beror det mycket på hur personens situation ser ut. Kanske 

behöver saker och ting redas ut med polis, kronofogde eller kanske finns det behov av en 

alkoholpoliklinik. Stadsmissionen finns med som en trygg bas och som navet kring en person 

samt kan hjälpa till med kontakter, såväl som att bygga upp ett kontaktnät utåt 

(Stadsmissionen, ledning). 

 

Stadsmissionen har inte själva några bostäder utan får lotsa personen vidare i den frågan och 

lämna över till socialtjänsten. Stadsmissionen uppger att för många av de som är hemlösa är 

myndighetskontakt problematisk och att det är just därför som de vänder sig till 

stadsmissionen. Att kontakten med myndigheter är problematisk menar de är på grund av till 

exempel; tidigare dåliga erfarenheter, fördomar eller så orkar man inte och man har gett upp. 

Stadsmissionen finns inte bara med tills en person fått sin bostad utan har också möjlighet att 

erbjuda sysselsättning i till exempel deras second hand butik. De anser att det är farligt att tro 

att allt är löst bara för att en person fått en bostad. För vad gör man om man är ensam och utan 



 

 

  32 (46) 
 

sysselsättning hela dagarna? En informant menar att risken finns att de nyttjar alkohol eller 

använder droger som ett sätt att få dagarna att gå (Stadsmissionen, ledning). Detta menar 

Stadsmissionen att det kan vara med och förebygga med hjälp av sysselsättning. På lång sikt 

jobbar Stadsmissonen med att de här människorna ska bli utslussade och självförsörjande.  

 

8.4.4 KRIS 

Organisationen KRIS är en kamratförening som jobbar med kriminella som avtjänat sitt straff 

och som nu vill ta sig ur kriminalitet och blir drogfria. KRIS kan i dessa fall gå in och hjälpa 

till med ett så kallat stödboende där personen får bo under ca ett år. Klarar man då av att hålla 

sig nykter och/eller drogfri samt medverkar i KRIS är man garanterad ett första handskontrakt 

hos det kommunala bostadsbolaget i kommunen. Här finns det också möjlighet att själv 

påverka vart man vill bo när man flyttar och det betyder inte att man automatiskt hamnar i ett 

av kommunens mindre attraktiva områden. Skulle man däremot missköta sig genom att till 

exempel inte hålla sig nykter får man flytta ut ur stödboendet, omgående (KRIS).   

 

Personer med en kriminell bakgrund har i många fall svårigheter att ta sig in på den ordinarie 

bostadsmarknaden. Men här har man som före detta kriminell möjligheten att med hjälp av 

KRIS få en tillfällig bostad och sedan ett eget förstahandskontrakt om man skött sig. Men om 

det är så att man inte är villig att ta emot den hjälpen som KRIS kan erbjuda, utan man bara 

vill ha någonstans att bo hänvisas man till socialtjänsten. Det finns många som efter avtjänat 

straff inte har någonstans att bo, men få av dessa är beredda att göra det som krävs för att få 

KRIS hjälp uppger KRIS representanten. KRIS har i nuläget bara en lägenhet, men om behov 

skulle finnas kan de eventuellt ordna fram en bostad till med hjälp av bostadsgruppen. I 

Bostadsgruppen som KRIS samarbetar med ingår bland andra: det kommunala 

bostadsbolaget, frivården och socialtjänsten. KRIS i denna kommun är med bara en 

stödboendes lägenhet en ganska liten organisation till skillnad från andra KRIS runt om i 

landet som bland annat har ett större utbud av stödboenden.  

 

Generellt om hemlöshet och missbruk säger KRIS representant: ”en bostad hjälper ingenting 

till, det hjälper ju inte nån människa att blir drogfri, jag tror att det måste börja i andra 

änden, att man åker iväg å blir, börjar en behandling å bli drogfri först å sen kommer hem till 

en bostad” (KRIS). 
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Vid en intervju framkommer att man i kommunen diskuterar någon form av annan 

akutlösning. Man hoppas att det ska kunna bli någon form av härbärgeslösning och att detta 

ska ske i samverkan mellan socialtjänsten, några frivilligorganisationer samt eventuellt en 

organisation i en närliggande kommun. Informanten är osäker på exakt vilka organisationer 

som är med i diskussionen, men nämner att ämnet är uppe på dagordningen (Socialtjänsten, 

ledning).   

 

8.5 Förebyggande arbete 

Något specifikt arbete mot att förebygga hemlöshet generellt finns inte i kommunen, men 

däremot jobbar de olika organisationerna på lite olika sätt för att motverka att människor 

hamnar i hemlöshet. Socialtjänsten till exempel jobbar inte specifikt mot att förebygga 

hemlöshet i sig, utan med att motverka det som leder till hemlöshet. Vilket betyder att man 

jobbar med de problemställningarna som människorna har när de söker socialtjänstens hjälp. 

Sedan utifrån det försöka motverka att den här personen ska hamna i hemlöshet. Exempelvis 

jobbar de med att hjälpa människor som uppbär försörjningsstöd att öka sin förståelse av 

ekonomi samt kunna planera sin ekonomi och där igenom kunna betala sin hyra. Att betala sin 

hyra och göra det i tid är en viktig del i att behålla en bostad. Vidare jobbar  

Socialtjänsten aktivt med att motverka alkohol och narkotikamissbruk. Man menar inom 

socialtjänsten att man jobbar aktivt med dessa frågor för att människor inte ska ”straffa ut sig” 

och där igenom bli hemlösa (Socialtjänsten, ledning). Allt annat arbete blir reaktivt, när någon 

väl har blivit hemlös jobbar socialtjänsten utifrån hur den specifika situationen ser ut. 

 

KRIS och Stadsmissionen uttalade inte något specifikt förebyggande arbete men KRIS jobbar 

med att motverka drogmissbruk och kriminalitet vilket är en form av förebyggande arbete.  

Stadsmissionens fokus på sysselsättning är ett sätt att förebygga återfall till hemlöshet. 

Stadsmissionen deltar även i ett större sammanhang nationellt där alla Stadsmissioner runt om 

i Sverige ingår, de kallas Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. De jobbar med att skapa 

opinionsbildning och driver olika insamlingar samt för en debatt om frågor som rör utsatta 

människor och utanförskap i Sverige (sverigesstadsmissioner.se). De skriver till exempel 

artiklar till de större dagstidningarna så som DN (Dagens Nyheter). Bokmässan och olika 

seminarium är också tillställningar som Stadsmissionens riksorganisation har funnits med vid 

(Stadsmissionen, ledning).  
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9. Analys 

Här nedan följer analysen av den insamlade empirin med hjälp av den tidigare forskningen 

och anspråksformuleringsteori. Analysavsnittet är indelat i fyra olika teman: ”Definition”, 

”Orsaker till hemlöshet”, ”Åtgärder”, och ”Ansvar”.  

 

9.1 Definition 

Blumer (1971) menar att sociala problem, i huvudsak bara existerar i termer av hur de är 

definierade. Denna definition måste göras i och av ett samhälle (s. 301-302). Enligt Blumer 

(1971) är sociala problem inte en uppsättning rådande sociala ordningar utan en produkt av 

kollektiv definition (s.298). Hemlöshet som ett socialt problem är inte en social ordning utan 

en konstruktion av definitionen. Swärd (2008) menar att hemlöshet är ett komplext begrepp 

och att det egentligen inte finns någon enhällig definition utan innebörden av ordet är något 

som ändras över tid (s.107-109).  I min studie framkommer att informanterna upplever det 

svårt att definiera problemet hemlöshet. Men informanterna definierar hemlöshet som framför 

allt när människor saknar hem och sover utomhus eller på olika former av härbärgen. I andra 

hand nämner informanterna när människor ofrivilligt sover hos vänner och bekanta för att få 

tak över huvudet. I den senaste kartläggningen av socialstyrelsen år 2005 hade de gjort en 

definition som innefattade fyra olika kategorier av hemlöshet. Informanterna i denna studie 

nämner hemlöshet i form av Socialstyrelsens kategori ett och fyra, vilket är uteliggare och de 

som, ofrivilligt sover hos släktingar eller bekanta men två och tre nämns inte. Kategori två 

och tre innefattar människor som vistas på, till exempel behandlingshem eller 

kriminalvårdsanstalt och som saknar bostad vid en planerad eller oplanerad utskrivning inom 

tre månader. De två kategorierna ingår inte i problemets definition i denna kommun. 

 

9.2 Orsaker till hemlöshet 

I empirin i denna studie har det framkommit två huvudorsaker till hemlöshet och dessa är 

missbruk och psykisk ohälsa. Men det har även framkommit att det för vissa är svårt att 

behålla en bostad bland annat på grund av dålig ekonomi och/eller störande leverne. Vidare 

visar studien också att det är svårigheter för före detta kriminella att få bostad på den ordinarie 

bostadsmarknad och att det kan vara svårt att få en bostad den närmaste tiden efter att man har 

avvikit från ett behandlingshem. Dessa orsaker är individfokuserade det vill säga att det är 

individen och dess handlingar som står i centrum som förklaring till hemlöshet. 
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Den tidigare forskningen visar på att det finns två huvudförklaringar och detta är 

individfokuserade förklaringar och strukturfokuserade. Den individfokuserade 

förklaringsmodellen menar att det är individen själv som står som förklaring till dess problem 

i likhet med empirin från denna studie. Strukturfokuserade förklaringsmodellen däremot 

menar att det är samhället och dess strukturer som skapar de sociala problemen så som till 

exempel hemlöshet (Swärd 1998 s.40). Den strukturfokuserade modellen är ett förklaringsätt 

som i stort sett inte nämns alls i min insamlade empiri utan fokus ligger på individuella 

orsaker till hemlöshet.   

 

Anspråksformuleringsteorin menar att det finns en benägenhet för beslutsfattare i samhället 

att försöka hitta relativt enkla lösningar på problem så som hemlöshet, samt att man försöker 

hitta förklaringar som samhället i stort kan ställa sig bakom (Swärd 2006 s. 143). Som man 

kan se utifrån denna studie och från tidigare forskning är just missbruk något som förknippas 

med hemlöshet, på ett eller annat sätt. Missbruk som förklaring till hemlöshet är något som 

samhället i stort kan ställa sig bakom (Swärd 2006 s. 143). Fokus i den här mellanstora 

kommunen ligger till stor del på just missbruket i frågan kring hemlöshet. Informanterna 

uppger andra orsaker till hemlöshet men ofta då att missbruk ändå har en aktiv roll. Till 

exempel säger de att hemlöshet ibland beror på en dålig ekonomi, men att detta då ofta är 

föranlett av missbruk. Missbruk eller eventuell psykisk ohälsa (men ofta då i kombination 

med missbruk) är det som uppfattas som orsak till hemlöshet av informanterna samt utifrån 

organisationernas erfarenheter. Enligt Löfstrand (2005) ser socialtjänsten missbruk som orsak 

till bostadslöshet och aldrig tvärtom, att missbruk skulle kunna föranledas av bostadslöshet (s. 

312-313). I en studie som är gjord i Australien utmanas denna kanske invanda bild av att 

missbruk är orsaken till hemlöshet, för studien visar att två tredjedelar av de hemlösa i 

Melbourne som hade en missbruksproblematik fått den efter att det blev hemlösa. Hur dessa 

resultat står i förhållande till Sverige har det i den här uppsatsen inte forskats vidare på. 

 

I en intervju framkommer att man tror att det finns en liten andel som är självvalt hemlösa, 

både i kommunen och i resterande av Sverige. Informanten menar att dessa personer väljer att 

ta avstånd ifrån samhället och istället för att söka hjälp väljer att lösa boende på egen hand, 

även om det betyder att dem måste sova ute eller i en trappuppgång (Socialtjänsten, ledning). 

I anspråksformuleringsteorin menar man att det är politiker och högt uppsatta i samhället som 

definierar problem och som bestämmer hur problemet ska åtgärdas (Rochefort & Cobb 1994 

s. vii). Det finns utifrån detta synsätt en möjlighet att alla människor inte upplever att de 
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passar in i den definitionen och de åtgärder som satts upp. Detta kan i sin tur leda till att 

personerna avstår ifrån att söka samhällets hjälp då man upplever sig ha ett annat behov. 

 

9.3 Åtgärda, förebygga och motverka hemlöshet.  

Åtgärderna i kommunen ser lite olika ut beroende på vilken organisation den hemlöse 

kommer eller söker sig till. Socialtjänsten är organisationen som mycket av arbetet med 

hemlöshet kretsar kring i kommunen och socialtjänsten står som den gemensamma nämnaren, 

samt samarbetspartner för de andra organisationerna som arbetar med hemlöshet. 

 

Det finns inget härbärge i kommunen men däremot ett lågtröskelboende som drivs i 

socialtjänstens regi. Socialtjänsten har olika insatser beroende på hur situationen ser ut för en 

person. Det kan vara så att ett första steg på vägen mot ett eget boende är en placering på ett 

behandlingshem eller om en person har möjlighet att få ett eget hyreskontrakt men har svårt 

att behålla sin bostad kan socialtjänsten gå in med stöd på olika sätt, så som ett så kallat 

boendestöd, uppger socialtjänstens representant. Vidare har socialtjänsten lite olika 

boendelösningar, utöver lågtröskelboende har dem bland annat lägenheter som man får bo i 

under en period eller hyra i andra hand av socialtjänsten, beroende på vart man befinner sig i 

rehabiliteringen av exempelvis missbruk eller beroende på varför man har blivit hemlös. Du 

kan till exempel inte få en lägenhet att bo i under en period om du befinner dig i ett tungt 

narkotikamissbruk utan då hänvisas man istället till lågtröskelboendet. För att komma vidare 

på den så kallade boende ”trappstegen” krävs det att man är missbruksfri eller har ett mindre 

utpräglat missbruk och är inskriven i någon form av missbruksrehabilitering. 

 

Stadsmissionen är den organisation som en person som har sovit ute söker sig till i första 

läget, uppger stadsmissionen själva. Stadsmissonen kan då hjälpa till med att upprätta en 

kontakt med socialtjänsten och förse personen med mat samt hela och rena kläder. 

Organisationen har inga bostäder själva utan måste hänvisa vidare i den frågan och det blir till 

socialtjänsten. Det Stadsmissionen gör är framför allt att stötta personen samt hjälpa till med 

kontakter med myndigheter och andra organisationer. Stadsmissionen har även möjlighet att 

erbjuda sysselsättning i någon av deras verksamheter till exempel i deras second hand butik. 

Deras cityverksamhet kan erbjuda, vad de själva säger, ett sammanhang, en plats att få i sig 

lite mat för billig penning, tvätta kläder, klippa sig och att gratis besöka läkare. 
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KRIS jobbar för och med före detta kriminella och deras väg ur kriminallitet och 

drogmissbruk. Empirin visar att det kan vara svårt för före detta kriminella att få en bostad. 

Med hjälp av KRIS kan den som är före detta kriminell få möjligheten till en tillfällig bostad 

och sedan ett eget förstahandskontrakt. För att få ta del av KRIS hjälp och stöd krävs det inte 

bara att man är före detta kriminell och är bostadslös utan man måste vara missbruksfri och 

anamma KRIS paroll ”hederlighet, drogfrihet och kamratskap”. Om det är så att man inte är 

villig att ta emot den hjälp som KRIS kan erbjuda utan man bara vill ha någonstans att bo 

hänvisas man till socialtjänsten. 

 

I Socialstyrelsens studie (2009) om boendelösningar framkom att ett individualiserat stöd till 

de hemlösa och en så permanent boendelösning som möjlig är ett måste för att få bukt på 

hemlösheten. De menar att hemlösa liksom alla andra människor behöver ha ett tryggt boende 

och en långsiktighet i boendefrågan oavsett vad man eventuellt har för annan problematik 

(s.7). Socialstyrelsens studie (2009) visade att ett tryggt boende kan vara en förutsättning för 

att andra insatser ska ge resultat (s.27). Om man jämför Socialstyrelsens resultat med 

kommunens sätt att handskas med hemlöshetsproblematiken går de emot det som 

socialstyrelsen menar, i alla fall med den gruppen hemlösa som har annan problematik också 

utöver boendefrågan. För kommunen har boendelösningar i ganska osäkra former så som 

lågtröskelboendet, där man får ansöka om en plats varje dag eller boenden där man får bo lite 

längre men man får ansöka veckovis vilket också gör att man inte säkert kan veta om man har 

en bostad efter det dygnet eller den veckan man har fått beviljat. Informanterna menar att man 

placerar personer med tunga missbruk och andra som är svåra att få ut på ordinarie 

bostadsmarknad på lågtröskelboendet för att över huvudtaget kunna erbjuda dem något tak 

över huvudet alls. Men det som Socialstyrelsen studie (2009) visar är att en osäker 

boendesituation inte gynnar klienterna att få bukt med sina problem och det försvårar att 

klienten kan tillgodose sig det stöd och den hjälp de erbjuds. Även informanterna menar att 

det är svårigheter för dem som hamnar på lågtröskelboendet att ta sig ur missbruk så länge de 

är kvar i det boendet. Men däremot arbetar man i kommunen med att individualisera stödet till 

de hemlösa, vilket Socialstyrelsen (2009) förespråkar i sin studie. Informanterna uppger att 

man jobbar utifrån varje enskild klient och just den problematiken de har. Stadsmissionen till 

exempel tar emot en hemlös och i det akuta skedet kan det vara mat och rena kläder som är 

prioritering men sen kan situationerna se ganska annorlunda ut och stödet måste 

individanpassas för att dem på bästa sätt ska kunna ge de hemlösa den hjälp som han eller hon 

behöver och har rätt till.      
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Swärd (2008) menar att det i princip inte går att prata om hemlöshet utan att fokusera på det 

lokala arbetet som görs i kommunerna runt om i landet då det är dem som har ansvaret för de 

direkta insatserna mot hemlöshet. Dessa insatser kan se lite olika från kommun till kommun 

och detta beror på att det inte finns några nationella riktlinjer för hur hemlöshet ska hanteras. 

Kommunerna har så kallat självstyre i vissa frågor och hemlöshet är en sådan fråga (s.14). På 

kommunal nivå är det socialtjänsten som har ansvaret för hemlösheten (Bild 2008 s. 63). Vad 

det gäller åtgärder mot hemlöshet så skriver Bild (2008) att det är svårt för socialtjänsten på 

egen hand få bukt med hemlöshet, då problemet berör så många fler områden i samhället. Bild 

(2008) nämner bostadspolitik och hälso- och sjukvårdspolitik som exempel på sådana 

områden (s. 63). I likhet med detta kan man se utifrån resultatet från denna studie, att det är 

många aktörer som måste samarbeta och samverka med socialtjänsten för att få bukt på 

hemlösheten. Till exempel samarbetar socialtjänsten och kommunens bostadsbolag och 

allmännyttan är stark i denna kommun, då det kontrollerar stora delar av bostadsmarknaden 

där. Det är en viktig samarbetspartner för socialtjänsten. Bild (2008) menar att allmännyttan 

spelar en viktig roll i att minska och motverka hemlöshet på ett kommunalt plan (s.64).  

 

Vilken typ av insatser och åtgärder som kommunen utformat bygger på den definition som 

man har lagt in i begreppet hemlöshet enligt anspråksformuleringsteorin. 

Anspråksformuleringsteori menar att det är inflytelserika personer i samhället så som till 

exempel politiker, som definierar ett problem och sätter agendan för hur det ska åtgärdas 

utifrån den definitionen (Rochefort & Cobb 1994 s. 4). Beroende på hur definitioner ser ut 

och vad den innefattar kommer att speglas i åtgärderna. I den här kommunen har hemlöshet 

blivit definierat som ett individbaserat problem och med en stark koppling till missbruk och 

psykisk ohälsa. Detta gör att insatserna utformas utifrån detta. Vidare menar man utifrån ett 

anspråksformuleringsteori perspektiv att det inte bara är det sociala problemet, i detta fall 

hemlöshet som tilldelas en definition, utan även människorna som har hamnat i hemlöshet blir 

definierade efter problemet (Rochefort & Cobb 1994 s. 22). I och med att man blir klassad 

som hemlös tillskrivs man också som person en viss typ av egenskaper. Eftersom hemlöshet i 

denna studie är nära förknippat med missbruk och/eller psykisk sjukdom, resulterar det i att 

den som är hemlös förväntas ha denna problematik.  

  

Löfstrand (2005) menar att hemlösa ses som avvikande och att bostad därför inte ses som 

främsta behovet åt den här kategorin (s. 331). I likhet med detta kan man i den här studien se 

att fokus hamnar till stor del på just det avvikande beteendet, så som till exempel missbruk, i 



 

 

  39 (46) 
 

arbetet med hemlöshet. En av informanterna menar att en bostad inte kommer lösa 

missbruksproblemet, därför ska man kanske inte få en bostad fören man är fri från missbruk 

eller har sitt missbruk under kontroll (KRIS). Detta kan tolkas som att det är för att man ses 

som framför allt missbrukare och inte hemlös i första hand. Utifrån detta blir man 

akutplacerad på kommunens lågtröskelboende för att få någon form av tak över huvudet.  

 

Även det förebyggande arbetet fokuserar på individuella orsaker till hemlöshet. Kommunens 

socialtjänst jobbar aktivt för att motverka alkohol- och drogmissbruk och att hjälpa människor 

som uppbär försörjningsstöd att reda ut sin ekonomi och så vidare, men det uppger inga 

strukturella åtgärder. Utifrån anspråksformuleringsteorin är även de förebyggande insatserna 

baserade på hur problemet är definierat och i detta fall är det definierat som ett individbaserat 

problem och därför ser också de förebyggande insatserna ut på det sättet.  

 

9.4 Ansvar  

I frågan kring ansvar kan man se att ansvaret ligger på invidnivå i första hand och i andra 

hand på socialtjänsten. Informanterna i studien pekar i stort sett bara på de individuella 

faktorerna till hemlöshet, så som till exempel missbruk och psykisk ohälsa. Informanterna 

nämner inget samhällsansvar. Stadsmissionen är inne och snuddar vid samhällsansvar då de 

pekar på vikten av sysselsättning för att ta sig ur hemlöshet och/eller behålla en bostad. 

Eftersom orsakerna uppges vara individfokuserade blir också ansvaret individens eget. 

Eftersom socialtjänsten har det yttersta ansvaret för kommun invånarna och deras 

välbefinnande hamnar ansvaret även på dem att ta hand om denna utsatta grupp, men 

socialtjänsten har inte alla verktyg för att reda ut hemlöshetsfrågan på egen hand.  

Socialstyrelsen (2009) menar att socialtjänsten saknar redskap för att påverka 

bostadsmarknaden och byggandet av bostäder. De menar vidare att det runt om i Sverige 

behövs ett mer välfungerande samarbete mellan socialtjänst och de organ som tar hand om 

bostadsförsörjningen i kommunerna, framför allt i frågor som utbud av bostäder och de 

villkor som ställs på hyresgästerna av hyresvärdarna (s. 18).  

 

Löfstrand (2005) menar att i och med hjälp av anspråksformuleringar som görs på ett lokalt 

plan finns det möjlighet att förskjuta ansvaret för problemet hemlöshet (s. 331). Detta kan 

medföra att man får ett nytt sätt att se, förklara och förstå problemet och där igenom också fått 

ett nytt sätt att åtgärda det (Löfstrand 2005 s. 331). Detta skulle i sin tur kunna innebära att 
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hemlöshet som ett socialpolitiskt och missbruksrelaterat problem kan förskjutas och bli ett 

bostadspolitiskt problem istället. Det finns enligt Löfstrand (2005) antydningar till att en 

sådan diskursförskjutning har påbörjats på lokala nivåer men även på ett nationellt plan men 

att dessa ännu inte fått fäste (s. 331). Att en förskjutning från socialpolitiskt och 

missbruksrelaterat problem till att bli bostadspolitiskt är det inget som pekar på i den här 

mellanstora kommunen. Utan fokus ligger kvar på det sociala och därav ligger ansvaret kvar 

på individerna och på socialtjänsten.  

 

 

10. Slutdiskussion  

Syftet med den här studien har varit att belysa och analysera hemlöshet i en mellanstor 

kommun. Resultatet visar att hemlöshet är ett problem i kommunen men att det är ganska 

osynligt. Hemlöshet i egenskap av uteliggare, vilket är en form av mer synlig hemlöshet utgör 

en liten andel av de hemlösa i kommunen. Däremot kan man utläsa av resultaten att 

hemlöshet i form av att människor sover hos vänner och bekanta är relativt vanligt. Vidare 

visar studien att det finns människor som är i behov av kommunens akutboende. Detta pekar 

på att hemlöshet är mer än bara uteliggare, även om informanterna lägger stort fokus på den 

synliga hemlösheten.                                                                                                                                              

 

Utifrån den här studien ter det sig att den största utmaningen för kommunen, vad det gäller att 

få bukt med hemlöshet, är att få de hemlösa att behålla den bostaden de blivit tilldelad, enligt 

informanterna. Att motverka missbruk är också en viktig del i att komma åt hemlösheten 

enligt den insamlade empirin. Vidare menar informanterna att det oftast är samma personer 

som inte klara av sitt boende och därför återgår till hemlöshet. Utifrån detta hade det varit 

intressant att ha fått en intervju med det lokala bostadsbolaget för att fråga hur de bidrar med 

bostäder till de hemlösa. Vad är det för typ av bostäder som bostadsbolaget erbjuder 

socialtjänsten? Finns det något i själva boende miljön som gör det svårare att behålla den 

bostaden som man har blivit tilldelad? Kan det vara så att man hamnar i ett område med en 

uttalad socialproblematik? För som empirin visar är det en svårighet att bli fri från till 

exempel missbruk, som studien har visat vara en stor orsak till hemlöshet, om man bor 

tillsammans med andra som missbrukar.  
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Att KRIS finns med och jobbar mot sin målgrupp är en viktig del i att få bukt på hemlösheten 

anser jag. Detta därför att jag tror att det annars är en grupp som kan hamna lite vid sidan om 

eftersom det kanske inte är en grupp som man spontant tänker på när man tänker hemlöshet. 

Jag tror att det är en stor fördel att det är före detta kriminella som driver verksamheten för att 

de kan driva en fråga utifrån sin specifika målgrupp som de har en stor kunskap om. 

 

Något som jag har reflekterat över är om det finns en risk att informanterna framhåller den 

bild och det som ställer sig själva och sin organisation i bra dagar och lägger över ansvar på 

de andra aktörerna i kommunen. Socialförvaltningen står till exempel nära politikerna då 

mycket av deras arbete styrs utifrån politiska beslut. Kan det vara så att det påverkar hur 

nyanserad bild på grund av vad man vill framhålla för bild av kommunen. Alla jag mött i 

studien är väldigt positiva och menar att hemlöshet mer eller mindre inte är ett problem i 

kommunen men som empirin visar, finns det dem som inte klarar av att behålla en bostad och 

de som är behov av kommunens akutboende. Man får en känsla av att bara för att det inte 

finns hemlösa på gatorna, så finns inte den andra biten heller, hemlöshet i form av otryggt 

boende, ofrivilliga övernattningar hos vänner och bekanta och så vidare. Syns dem inte finns 

dem inte? Här kan det nog mycket väl vara en fråga om problemdefinition. Vad har man lagt 

in i begreppet hemlös? Kommunen har i många avseenden hittat sätt som gör att ingen 

behöver sova under bar himmel och funnit sätt att hantera hemlösheten på. Hemlösheten 

kanske inte är besegrad utan den har kanske snarare bytt skepnad, men definitionen av 

hemlöshet innefattar kanske inte just de kategorierna i denna kommunens definition.  

 

10.1 Slutord 

Precis i sluttampen i arbetet med uppsatsen skrev kommunens lokaltidning en mindre serie av 

artiklar kring akutboende i kommunen. I skrivande stund är läget kritiskt för detta akutboende.  

Mycket kritik har kommit in till kommunen och under sommaren har oroligheterna ökat kring 

boendet samt så har polisen fått rycka ut dit mer än vanligt. I en av artiklarna håller 

kommunens socialchef med om att kritiken är befogad, då det inte är en optimal lösning att 

koncentrera så många människor med sociala problem och/eller missbruk på ett och samma 

ställe. Enligt artikeln bor det 13 personer där just nu. Man menar vidare att man inte kan låta 

folk bo på gatan utan att alla har rätt till tak över huvudet, men att man på sikt behöver finna 

en annan lösning än denna boendeform. Kommunen hoppas kunna bygga nya lägenheter och 

komplettera dessa med ett härbärge ihop med stadsmissionen. Men ett problem för detta är att 
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ingen vill ha dessa människor som grannar, uppger både socialchefen och polisen i 

artikelserien. Fortsättningen för kommunens hemlöshetsinsatser är för närvarande ovis. 

Kanske kommer det se annorlunda ut redan inom en snar framtid. 

 

10.2 Förslag till vidare forskning 

Avslutningsvis vill jag lämna ett förslag till vidare forskning. Jag har i mitt arbete kring denna 

uppsats stött på problematiken kring lågströskelboenden, såväl i kommunen som min studie 

utgår ifrån och när jag läst artiklar och böcker. En artikel som tar upp detta är Göteborgs-

postens ”Lågtröskelboenden största utmaningen”. Artikeln tar ursprung i situationen som 

råder i Göteborg men den är applicerbar på andra ställen runt om i landet där man har 

lågtröskelboenden. I artikeln menar en representant för organisationen ”Trappa ner” som 

jobbar med hemlösa att man kan se att antalet ”uteliggare” och hemlösa har minskat efter 

kommunens satsning på lågtröskelboenden. Hemlöshetsarbetet går åt rätt håll men ”Trappa 

ner” ställer sig frågan hur ska man kunna motivera människor att ta sig ur sitt missbruk om 

man får missbruka på lågtröskelboendena. Man får inte lov att ha droger inne på boendena 

men man får ha ett aktivt missbruk. Man tror därför att nästa stora utmaning i 

hemlöshetsarbetet kommer vara just lågtröskelboendena (Göteborgs-posten 20100112).   

 

Artikeln tar upp intressanta aspekter men det är också ett svårt ämnesområde. För även de 

som har ett missbruk behöver ha tak över huvudet och det behöver finnas en plats där 

missbrukare till en början får komma drogpåverkade, för jag anser inte att man klarar av att på 

egen hand bli fri från sitt missbruk för att sedan få en bostad. Men det finns risker med 

lågtröskelboenden precis som organisationen ”Trappa ner” pekar på och som man kan se i vad 

det gäller lågtröskelboendet i kommunen som studien ovan har utgått ifrån. Jag anser att det 

finns en risk att det inte blir någon förändring om man bor i en miljö där det är normaliserat 

att vara drogpåverkad eftersom alla andra gör det. Utifrån detta tycker jag att det behövs 

forskas vidare på lågtröskelboende och hur de påverkar arbetet med hemlöshet.  
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Bilaga 1 
 

Mall intervjuguide  
 

Inleder med information om syfte med studien, användningsområde och ”etik” 

 Intervjun som vi nu ska göra kommer användas som underlag i min C-uppsats 

 Syftet med studien är belysa hemlöshet utifrån en mindre kommun. 

 Det är helt frivilligt att delta och det är bara att säga till om du vill avbryta eller helt 

avstå. 

 Jag har tänkt använda mig av den här inspelningsbara mp3-spelaren. Känns det okej 

med dig?  

 

 

Kan du berätta lite om er organisation? 

 

Vilka är människorna ni möter här? 

 

Då det finns många olika definitioner av begreppet hemlöshet.  

- Hur definierar ni hemlöshet? Vad innefattar begreppet hemlöshet för er?  

 

I vilken utsträckning finns det hemlöshet i ert upptagningsområde? 

- Ser ni någon eller några nya grupper av hemlösa? 

 

Hur arbetar ni med hemlöshet? 

- Vad finns det för insatser/resurser att tillgå? 

- Förebyggande arbete? Motverka hemlöshet? 

 

Om vi säger att ni får kontakt med ”hemlöse Kalle” hur skulle då arbetet med honom se ut? 

Om vi säger ett vanligt fall.  

- Hur kommer han i kontakt med er/eller ni med honom?  

- Hur går ni vidare? 

- Uppföljning?  

 

 

Samarbete med andra? Myndigheter/organisationer/bostadsbolag?    

 

 

 

Avslutningsvis; Finns det något mer som ni skulle vilja föra fram eller tillägga?  

 

Det finns möjlighet att få se uppsatsen när den är klar, om intresse finns. 

E-postadress:  


