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This study aims to examine how the interventions for homeless persons in the municipality of 

Kalmar are organized.  The study is based on four half-structured qualitative interviews with 

both representatives from different instances and also from persons who have experience of 

being homeless.  

The theoretical bases we have used to analyze the material are organization theory, 

specifically the concept of bureaucracy. Our results show that homelessness is not seen as a 

problem in itself, since the general view is that homeless people often have a complex 

problem scenario where drug- and alcohol abuse and mental illness are common. 

It is often the latter that takes priority in the interventions and the housing question is 

therefore neglected. We also found that social services do not have a satisfactory structure 

around the organization of the work on homelessness. They do not have any specific device in 

Kalmar that focus on homelessness issues with the result that the existing units are forced to 

take care of the work of homelessness. This represents a problem as the interventions are 

being adapted to this area of specialization with the result that the housing issue is 

overlooked. 

Another conclusion is that there is a lack of long-term solutions in the municipality. Today the 

efforts are mainly aimed at placing homeless people in short-term temporary accommodation. 
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1. INLEDNING 
 

 

1.1 Problemformulering 

Hemmet och att ha en bostad är det mest grundläggande i en persons liv då det utgör en trygg 

bas samt ligger till grund för vår identitet. Dessvärre finns det personer idag som inte har 

någon egen bostad. Enligt Swärd kan hemlöshet ses som ett socialt problem varpå samhället 

har en skyldighet att ingripa och försöka komma tillrätta med den här problematiken (Swärd 

1998, s. 131, 138). Idag hanteras arbetet med hemlösa personer såväl av kommunala 

verksamheter som av frivilligorganisationer. Trots diverse insatser för hemlösa grupper 

kvarstår dock det faktum att det fortfarande finns många individer som är utan egen bostad. 

Enligt en kartläggning över hemlöshet som socialstyrelsen genomförde 2011 fanns det vid 

den aktuella mätperioden totalt 34 000 hemlösa personer i landet. Sverige anses vara ett 

välfärdssamhälle, men enligt statistik verkar det ändå som att vi misslyckas med att komma 

tillrätta med hemlöshetsproblematiken, då den till och med fortsätter att öka (Socialstyrelsen 

2012, s. 9, 24). Herrting uttrycker sig i högsta grad kritiskt när han diskuterar problemet 

hemlöshet. Han anser att det är remarkabelt att hemlöshet förefaller ha blivit accepterat som 

ett rådande problem som hanteras sekundärt och i den mån det är möjligt (Herrting 2000, s. 

169). 

 

Hemlöshet är ett ämne som erbjuder många infallsvinklar, vi har valt att specifikt undersöka 

vilka insatser som samhället erbjuder personer som är hemlösa. Det är genom att fokusera på 

de insatser som erbjuds och kvaliteten på dessa som det i förlängningen finns en möjlighet att 

komma tillrätta med hemlöshetsproblematiken. Det är därför viktigt att socialarbetare såväl 

som samhället i stort tittar på insatserna, reflekterar och ifrågasätter dessa samt utvärderar 

dem. Insatserna säger även något om hur allmänheten ser på hemlöshet samt vilket prioritet 

det har i förhållande till andra sociala problem. 

 

Då kommuner har det övergripande ansvaret har vi valt att göra en lokal studie över vilka 

insatser som erbjuds hemlösa personer, där vårt val föll på Kalmar. Kommunens ansvar för 

sina invånare står nedskrivet i lagtext, och enligt Sveriges lagar 2§ 2 kapitlet i 

Socialtjänstlagen är det kommunens skyldighet att se till att de som bor i kommunen får den 

hjälp som de är i behov av. Kommunen har även ansvar, enligt 1§ 2 kapitlet i samma lag, för 

socialtjänsten inom sitt distrikt (Sveriges lagar 2009, s. 2402). Swärd menar att det inte är 

möjligt att behandla synen på hemlöshet och dess åtgärder utan att ta kommunerna i 

beaktande. Hanteringen av hemlöshetsfrågan är bland annat beroende av kommunens 
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åtgärder, dess ekonomiska förutsättningar samt statsbidragssystemets organisering. Den 

kommunala autonomin ger många gånger utrymme för olika tolkningar och medför att 

hemlöshetsproblematiken kommer att hanteras på varierande sätt beroende på vilken kommun 

du befinner dig i (Swärd 2008, s. 14). Utifrån detta är det relevant att undersöka de insatser 

som socialtjänsten tillhandahåller hemlösa personer. Vi har även för avsikt att skildra insatser 

för hemlösa personer med utgångspunkt i Stadsmissionen, som är en frivilligorganisation. Det 

är intressant att undersöka dessa två olika organisationer då de har skilda förutsättningar och 

bedriver olikartade verksamheter. Enligt Kalmar kommuns hemsida är bland annat 

socialförvaltningen en myndighet vars verksamhet drivs av skattemedel (Kalmar kommun 

2012). De har därmed enligt Svensson, Johnsson och Laanemets även en lagstadgad 

skyldighet att tillhandahålla service till utsatta grupper. Med detta följer även 

socialförvaltningens rätt att i motprestation ställa krav på dessa grupper när de får tillgång till 

insatserna. Frivilligorganisationer såsom Stadsmissionen, i sin tur är ingen myndighet utan 

deras verksamhet bygger på ideellt arbete. Vidare är en skillnad att deras arbete är mer 

inriktat, mot en viss problematik såsom exempelvis specifikt hemlöshet (Svensson, Johnsson 

& Laanemets 2008, s. 46-48). 

 

Att kommunen har det yttersta ansvaret för sina medborgare innebär dock inte enligt Blid att 

det åligger densamma att tillhandahålla dessa individer en egen bostad. Däremot är det dess 

skyldighet att behoven tillgodoses genom att ordna så att det finns tillräckligt många boplatser 

i kommunen (Blid 2008, s. 7). Enligt SOU 2007:14 finns det dock tre kategorier som enligt 

lag har rätt till en bostad: äldre, vissa personer med funktionsnedsättningar samt asylsökande 

personer. De som inte tillhör någon av dessa kategorier är istället hänvisade till insatser från 

socialtjänsten eller frivilliga organisationer, vilka ofta tillhandahåller akutboenden och 

natthärbärgen (SOU 2007:14, s. 27). 

 

Det är viktigt att påpeka att hemlöshet innebär mycket mer än att sova ute eller i offentliga 

byggnader såsom trappuppgångar och dylikt. I vår studie kommer vi att använda oss av 

socialstyrelsens breda definition av hemlöshet, vilket inrymmer många olika situationer (se 

1.2 definition av hemlöshet). 

 

1. 2 Definition av hemlöshet 

Vi har valt att definiera hemlöshet utifrån socialstyrelsens definition, där begreppet täcker 

olika situationer av hemlöshet som pågått såväl en kortare som en längre period. Begreppet 

omfattar fyra olika situationer: 1. En person som sover utomhus, i offentliga utrymmen eller 
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vistas på akutboende samt härbärge. 2. En person som är placerad på diverse 

institutionsboende som exempelvis ett HVB-hem, och som ämnas flytta ut inom en 

tremånadersperiod och inför utskrivningen inte har ett eget boende. 3. En person som 

uppehåller sig i en boendelösning som har förmedlats av kommunen, såsom exempelvis en 

övergångsbostad. 4. En person som är inhyst hemma hos släktingar, vänner eller andra 

jämförliga temporära lösningar. Situation fyra gäller även de personer som har ett 

andrahandskontrakt hos privatpersoner (Socialstyrelsen 2012, s. 19-20).  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Att vi valt att studera både myndighetsinsatser och frivilliginsatser hänger samman med att de 

bedriver olika verksamheter. Vi är även intresserade av att beskriva och diskutera hemlösa 

personers upplevelser om huruvida de anser att de får stöd och hjälp från kommunala aktörers 

insatser. Att hemlösa personer själva ska få komma till tals är viktigt då dessa bär på 

ovärderlig erfarenhet och kan säga något om hur insatserna ser ut. Efter att ha tagit del av 

tidigare forskning har vi dessutom noterat att dessa personer har givits jämförelsevis litet 

utrymme i förhållande till andra aktörer såsom media, politiker och så vidare. Vårt syfte med 

studien är således att beskriva och analysera hemlöshetsproblematiken i Kalmar kommun 

både ur ett organisationsperspektiv (Socialtjänsten och Stadsmissionen) och ett 

klientperspektiv (hemlösa personer). Vi har valt att avgränsa oss genom att göra en svensk 

studie och undersöka en specifik kommun, varpå vi kommer att göra en studie i Kalmar. 

Våra frågeställningar lyder sålunda; 
 

 Hur ser insatserna ut som olika aktörer, socialförvaltningen och Stadsmissionen, i 

Kalmar kommun erbjuder personer som är hemlösa? 

 Hur upplever hemlösa personer i relation till egna behov de insatser som myndigheter 

och frivilligorganisationer erbjuder i Kalmar? 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

I det här kapitlet presenterar vi tidigare forskning om kartläggning av hemlöshetens 

omfattning i Sverige, hemlöshetsarbetets organisering, hemlöshet utifrån hemlösa personers 

perspektiv samt skillnader i frivilligorganisationers och socialtjänstens organisatoriska 

förutsättningar.  

 

2.1 Socialstyrelsen kartläggning av hemlöshet 

På begäran av regeringen genomförde socialstyrelsen sin fjärde nationella kartläggning av 

hemlösheten i Sverige. 1993, 1999 och 2005 gjordes liknande kartläggningar och 

undersökningen 2011 är upplagd så att den delvis ska kunna jämföras med kartläggningen 

2005. De fyra undersökningstillfällena genomfördes på så vis att enkäter skickades ut till de 

verksamheter i kommunerna som antogs komma i kontakt med hemlösa personer. Enkäten 

bestod av ett antal frågor och personalen från de olika verksamheterna ombads fylla i en enkät 

för varje hemlös person som de hade haft kännedom om befann sig i hemlöshet under den 

aktuella mätningsveckan (Socialstyrelsen 2012, s. 3, 14).  

 

Enligt socialstyrelsen visar kartläggningen 2005 att det fanns personer utan permanent boende 

i 86 procent av landets kommuner under mätveckan, som varade från 25 april till första maj, 

och totalt 17 800 hemlösa personer i hela landet. Det bör dock påpekas att alla dessa var 

kända från diverse verksamheter kommunerna över. Av den anledningen förväntas 

mörkertalet vara stort då mätningen inte visar de personer som inte har varit i kontakt med 

kommunernas myndigheter, institutioner eller frivilligorganisationer (Socialstyrelen 2006, s. 

7-8, 18, 74).  

 

Kartläggningen 2011 som socialstyrelsen gjorde under perioden andra till åttonde maj visar 

att det fanns totalt 34 000 hemlösa personer i Sverige under den aktuella mätperioden och 

visar på att hemlösheten har ökat i landet sedan 2005. Antalet personer som sover ute eller i 

trapphus och liknande offentliga byggnader har dock minskat, men en ökning har skett av 

personer som vistas i akuta boendelösningar såsom härbärgen. I och med att definitionerna av 

hemlöshet har ändrats under kartläggningarna och det faktum att undersökningsenheterna (de 

verksamheter som antas komma i kontakt med hemlösa personer) har förändrats får detta 

konsekvenser för resultatet, vilket bör poängteras då avsikten är att jämföra resultaten av 

kartläggningarna med varandra (Socialstyrelsen 2012, s. 9, 24, 54-55). 
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Socialstyrelsen påpekar att tillgången till den ordinarie bostadsmarknaden på många sätt är 

begränsad för hemlösa personer. Det är inte enbart bostadsförsörjningen som ställer till 

problem utan även de krav som hyresvärdar ställer på dem som söker lägenhet. 

Kartläggningen visar att många hemlösa personer inte har ett arbete och att ekonomiskt 

bistånd är en vanlig inkomstkälla. Detta kan få konsekvenser när personen sedan söker bostad 

då många fastighetsägare och hyresvärdar ej godtar denna form av inkomst. Den ordinarie 

bostadsmarknaden är således i många fall inte åtkomlig för hemlösa personer. Uppgifter från 

Boverket visar att det 2011 har skett en ökning av antalet sekundära bostadslösningar, alltså 

har de personer som har svårigheter att få en lägenhet på bostadsmarknaden fått hjälp av 

socialtjänsten i högre utsträckning, genom exempelvis övergångsbostäder där socialtjänsten 

står för kontraktet (Socialstyrelsen 2012, s. 10, 54, 72). 

 

Kartläggningen i Kalmar län under 2005 visade enligt socialstyrelsen att det fanns 268 

hemlösa personer som var kända av verksamheterna runt om i länet. Antalet hemlösa personer 

per 10 000 invånare visade sig vara 11 stycken (Socialstyrelsen 2006, s. 75). Situationen 2011 

var enligt socialstyrelsen 18 personer per 10 000 invånare (Socialstyrelsen 2012, s. 50). 

 

2.2 Hemlöshetsarbetets organisering 

Marcus Knutagård har gjort en avhandling som syftar till en studie av hemlöshetsarbetets 

organisering i Malmö, som han menar är en undersökning vars resonemang och konklusioner 

även är tillämpbara vad gäller andra svenska kommuner. I sin studie har han använt sig av ett 

flertal olika metoder, såsom bland annat intervjuer och observationer, för att kunna svara upp 

mot sitt syfte. För att få en vidsträckt syn av hemlöshetsproblematiken har han genomfört 27 

intervjuer med bland annat företrädare från socialtjänsten, frivilligorganisationer, 

kriminalvården, kvinnojouren, bostadsföretag samt politiska representanter. Studiens resultat 

visar på att socialtjänsten organiserar in de hemlösa personerna i kategorier och sedan i olika 

former av boendeinrättningar. Definitionen av kategorierna är dock organisatoriskt förankrade 

och hämmar socialarbetarnas sätt att tänka kring kategorier och hur dessa ska användas. 

Överlag menar han att socialarbetarnas insatser har blivit institutionaliserade på så vis att 

deras handlingsmodeller har blivit en slags tradition och till följd därav tagits för givna av en 

stor samling människor. Sammantaget för detta med sig att arbetet med hemlöshet organiseras 

och verkställs efter dessa institutionaliserade föreställningar och betraktelsesätt och 

följaktligen inte utvecklas (Knutagård 2009, s. 21, 45-52, 279-290).       
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2.3 Hemlöshet utifrån hemlösa personers perspektiv 

Swärd behandlar hemlöshetsfrågor i sin artikel som bygger på en fallstudie. I sin studie har 

han under en sammanhängande tidsperiod på fem år genomfört 51 intervjuer med hemlösa 

personer i Malmö. Vad som varit unikt för Sverige är den välutvecklade offentliga 

bostadsmarknaden, som drivs på icke-vinstdrivande grund och därför har haft kapacitet för att 

hantera utsatta grupper. På senare tid har dock den offentliga sektorn urholkats och många 

kommunala bostadsföretag blivit mer restriktiva vad gäller hanteringen av människor som har 

problem. I sin studie beskriver Swärd att socialtjänsten har tvingats att prioritera vilka som 

ska få hjälp då antalet personer som söker stöd har ökat samtidigt som det sociala skyddsnätet 

har blivit sämre. Resultaten av hans studie visar på att många av de intervjuade var missnöjda 

med insatserna och uppgav att de nekats hjälp på socialtjänstens kontor och att de i övrigt inte 

fick något stöd från myndigheter. De intervjuade ansåg närmare att det är svårt att få till stånd 

ett möte med socialtjänsten för att diskutera sina problem. De upplevde även att det är diffust 

vilken myndighet som har det övergripande ansvaret över hemlöshetsarbetet och borde hjälpa 

dem. Vidare uppgav de intervjuade att socialtjänsten ställer höga krav på ömsesidiga 

prestationer i gengäld för att ta emot hjälp och att de upplevde det som omöjligt att uppfylla 

dessa krav. Det fanns ett flertal som framhöll att de inte fått en lägenhet när de skrevs ut från 

behandling, vilket kunde varit en vändpunkt eftersom det var en tidsperiod då de hade störst 

möjlighet att klara av att bo själva och att kunna sköta detta (Swärd 1999, s. 289-300).  

 

Intervjuerna visade även på att det finns en indelning av hemlösa personer från myndigheter, 

där de hemlösa individerna i en av kategorierna anses vara oskyldiga offer som förtjänar att få 

hjälp omedelbart såsom exempelvis våldsutsatta kvinnor. Den andra gruppen av hemlösa 

personer i sin tur, såsom exempelvis individer med drogproblematik anses däremot vara 

personligen ansvariga för sin situation med effekten att hjälpen uteblir från myndigheterna. 

De hemlösa personerna i den första gruppen anses sålunda som rättmätiga att få hjälp då de 

inte kan hållas ansvariga för sin situation och då de av myndigheterna uppfattas som villiga 

att samarbeta och med en benägenhet att förändras efter att ha tagit emot hjälp. De hemlösa 

personerna i den andra gruppen anses i motsats till detta som hopplösa fall som ett resultat av 

tidigare misslyckanden och lämnas därför åt sitt öde eller får ett så minimalt stöd att det 

enbart täcker överlevnad. Swärd exemplifierar att myndigheterna gör en större insats för att 

hjälpa de grupper som anses som oskyldigt hemlösa med att familjer eller kvinnor med barn 

är hemlösa en kortare tid än äldre, socialt missanpassade män (Swärd 1999, s. 301). 
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2.4 Skillnader i organisatoriska förutsättningar 

Cecilia Jonsson menar i sin avhandling att socialtjänsten och frivilligorganisationer är två 

olika aktörer inom socialt arbete. Skillnaderna mellan dessa har att göra med verksamheternas 

olika riktlinjer och uppbyggnader. Jonsson hänvisar till Scotts institutionella teoribildning 

som förklarar institutioners sammansättning och utformning genom en modell som innehåller 

två kontrasterande begreppsförklaringar: den regulativa- och den normativa pelaren.  

Socialtjänsten, som liknas vid en byråkratisk organisation, kännetecknas av sin tillhörighet i 

den regulativa pelaren då denne är en formell ordning som vilar på bestämmelser, kontroll 

och sanktioner. I och med att socialtjänsten är en offentlig myndighet finns det ett krav på att 

alla klienter ska behandlas lika, detta för att garantera medborgarna en rättsäker ärendegång. 

Ett viktigt led i det här sammanhanget blir att de anställda för dokumentation och registrerar 

sina ärenden. Vidare är det centralt att arbetsrättsliga lagar efterlevs såsom att personalen 

följer utsatta arbetstider, med påföljden att klienterna inte alltid har möjligt att nå 

socialarbetarna. Frivilligorganisationer, såsom Stadsmissionen, tillhör den normativa pelaren. 

Dessa blir till och utövas med utgångspunkt i moraliska inställningar och av den orsaken att 

det finns ett hjälpbehov hos utsatta personer som inte tillfredställs av någon annan 

verksamhet. Arbetet verkställs oftast inte till följd av lagstadgad skyldighet eller på grund av 

ekonomisk vinning utan istället för att organisationerna och dess representanter själva känner 

ett engagemang att bidra utifrån ett moraliskt perspektiv. Frivilligorganisationer har således 

varken ett ansvar enligt lag eller några sanktionsbefogenheter (Jonsson 2006, s. 51, 56-57). 

 

Jonsson menar att den här åtskillnaden av socialtjänsten och frivilligorganisationerna är 

förenklad, men att avsikten med en sådan framställning är att illustrera de fundament som 

varje organisationsform besitter. Genom sitt moraliska ansvar bidrar frivilligorganisationerna 

med något som socialtjänsten inte har förutsättningarna att bedriva. Socialtjänstens 

tidsreglering är ett annat sakförhållande där frivilligorganisationerna kan hävda sig då de ofta 

går att nå på tider när socialtjänsten inte är disponibla. Socialtjänstens dokumentation av 

klienter uppfattas av vissa som ett intrång med konsekvensen att de undviker att ta kontakt 

med socialtjänsten. Frivilligorganisationer journalför däremot inte sina klienter vilket innebär 

att det är klienten som avgör vilka uppgifter han eller hon vill lämna ut om sig själv. Genom 

att frivilligorganisationerna således gör anspråk på det moraliska, det tidsmässiga och det 

rättsliga utrymmet underbygger de sin existens i förhållande till socialtjänsten. (Jonsson 2006, 

s. 58-59, 62, 64).  
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3. METOD 

Under den här rubriken presenterar vi de datainsamlingsmetoder som vi har valt. Vidare 

redogör vi för urval, validitet och reliabilitet, studiens genomförande, bearbetning av material 

samt etiska överväganden. 

 

3.1 Val av metod 

Efter att vi hade bestämt ämnesområde skaffade vi oss en översikt och kännedom över 

tidigare litteratur, dokument och forskning i ämnet. Vår studie är kvalitativ, vilket enligt 

Holme och Solvang kännetecknas av en strävan efter att tolka och förstå en viss företeelse på 

ett djupare plan och där undersökningsenheterna ofta utgör ett litet antal (Holme och Solvang 

1997, s. 78-79). Vår ambition är att skapa en förståelse och besvara våra frågeställningar 

genom att genomföra intervjuer med anställda på socialförvaltningen och 

frivilligorganisationen Stadsmissionen som har kunskap om hemlöshet, samt att även göra 

intervjuer med individer som själva är eller har varit hemlösa och därmed har värdefull 

erfarenhet som de kan bidra med.  

 

Intervjuerna som vi har valt att använda oss av är semistrukturerade, vilket enligt Robson 

karakteriseras av ett antal på förhand utformade frågor men som likväl ger utrymme till 

följdfrågor och en intervju som är flexibel (Robson 2011, s. 280). Vid intervjutillfället 

använde vi oss av ett antal fasta frågor samtidigt som vi var öppna för ett flexibelt 

intervjuande då detta kan ge betydande information som annars inte hade framkommit. Vår 

intention var att respondenten skulle delta i studien som en medskapare i en slags växelverkan 

och därmed även kunna påverka frågorna och svaren i intervjun. Vi genomförde sammanlagt 

fyra intervjuer varav en av dessa, den på socialförvaltningen, var en parintervju. Enligt 

Thomsson är fördelen med två deltagare att respondenterna kompletterar varandra och kan 

känna ett stöd och trygghet i att ha sällskap av varandra (Thomsson 2010, s. 70). Anledningen 

till att vi valde denna intervjuform med socialsekreterarna är för att de anmälde sig 

gemensamt till intervjun och arbetade på samma enhet. Vidare upplevde vi parintervjun som 

en bra metod i sammanhanget eftersom intervjun på så sätt blev grundlig och gav 

informanterna möjlighet att fylla i varandras luckor i de fall som det behövdes och manade till 

diskussion.  

 

Vad gäller insamling av information tog vi som ett första steg kontakt med socialtjänsten och 

Stadsmissionen via mail där vi presenterade oss samt förklarade vårt syfte och betydelsen av 
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att få informanter att ställa upp. Efter att ha avvaktat om det fanns något större intresse tog vi 

som ett andra steg direktkontakt genom att besöka organisationerna och presentera oss samt 

överlämna ett informationsblad med kontaktuppgifter och dylikt.  

 

Innan intervjuerna förberedde vi oss noga i olika avseenden och såg bland annat till att vara 

pålästa i ämnet och införskaffa oss kunskap om den verksamhet som vi ämnade undersöka i 

form av deras organisation, policyer och arbetssätt. Detta gav oss ett bättre utgångsläge för att 

formulera relevanta, tydliga och välformulerade intervjufrågor som ämnar ge den information 

som behövs för att kunna svara på frågeställningarna. Vad beträffar själva formuleringen av 

intervjufrågorna granskade vi dessa kritiskt och beaktade bland annat de aspekter som Patel 

och Davidsson nämner, vilka handlar om att bland annat avhålla sig från ledande eller långa 

frågor, värdeladdade uttryck och negationer. Vidare menar de att det är viktigt att vi funderar 

igenom det språk som vi använder oss av och att respondenten begriper frågornas innebörd, 

och att komplicerade eller tvetydiga ord samt fackuttryck därför bör undvikas (Patel och 

Davidsson 2011, s. 78-79). 

 

Vidare funderade vi igenom hur länge vi ansåg att intervjun skulle pågå samt begrundade 

faktorer såsom makt, förväntningar och etik i intervjumötet. Intervjuerna har bandats för att 

tillförsäkra att ingen information skulle försvinna samt för att vi som intervjuare helt skulle 

kunna fokusera på respondentens resonemang och inte behöva föra anteckningar samtidigt. 

Denscombe anser att nyttan med ljudinspelningar är att de tillhandahåller en bestående och 

nästan fullkomlig dokumentation i det som diskuteras under intervjun. Nackdelen med dessa 

är att forskaren går miste om kommunikation som inte är muntlig (Denscombe 2009, s. 259). 

Vad gäller kontexten där intervjun ägde rum är vi medvetna om att denna kan ha inverkat på 

det som framkommit i intervjuerna. Trost nämner vikten av att arrangera en mötesplats där 

intervjun kan fortgå utan risk för att bli störd. Vidare menar han att arbetsplatser ofta inte kan 

erbjuda detta (Trost 2010, s. 65-66). Vikten av att inte bli störd under intervjun är något som 

vi har begrundat och tagit hänsyn till i samtliga intervjuer, varpå själva intervjuerna har 

genomförts avskilt utan risk för att bli avbrutna. 

 

3.2 Urvalskriterier 

Vårt urval bygger dels på en tanke om att vi ville intervjua aktörer som tillhandahåller insatser 

för hemlösa personer men även individer som själva har varit eller är hemlösa.  
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Det är många instanser i kommunen som kommer i kontakt med hemlösa personer, såsom 

exempelvis kriminalvården, bostadsbolag, HVB-hem och kvinnojourer. Vi har dock valt att 

avgränsa oss och fokusera på socialtjänstens insatser samt en frivilligorganisation i egenskap 

av Stadsmissionen. Anledningen till att vi har valt att koncentrera oss på dessa instanser och 

utesluta de övriga är att socialtjänsten enligt socialstyrelsen har det övergripande ansvaret för 

kommuninvånarna (Socialstyrelsen 2006, s. 14). Därmed var vår uppfattning att de kan bidra 

med betydelsefull och relevant information i ämnet. Stadsmissionen i sin tur är en viktig aktör 

då deras kontaktyta är så pass stor att de möter många hemlösa personer. Då direktorn för 

Stadsmissionen har det övergripande verksamhetsansvaret i nämnda organisation, ansåg vi att 

en intervju med honom skulle ge relevant och betydande information i sammanhanget varpå 

vi tog kontakt med honom. Vi blev tilldelade två socialsekreterare på enheten utredning vuxen 

med inriktning mot individer med missbruksproblematik, då vi hade efterfrågat två personer 

som var kunniga i ämnet och som kommer i kontakt med hemlösa individer. Urvalet har med 

andra ord gjorts utifrån vissa definierade kriterier. Vi har på så sätt gjort ett subjektivt urval 

vad beträffar socialsekreterarna och företrädaren för Stadsmissionen som vi har intervjuat. Ett 

subjektivt urval grundar sig enligt Denscombe på att forskaren medvetet väljer vissa 

undersökningsenheter med avsikten att dessa troligtvis bidrar med den betydelsefullaste 

informationen (Denscombe 2009, s. 37).  

 

Beträffande den andra urvalsgruppen, hemlösa personer, upptäckte vi under vår studie att det 

var problematiskt att få tag i dessa samtidigt som etiska aspekter måste betänkas i och under 

tillvägagångssättet. Vi anser att ett lämpligt alternativ för att komma i kontakt med hemlösa 

personer är att låta en myndighet eller organisation vara en mellanhand, därav tog vi hjälp av 

Stadsmissionen. Vi tog kontakt med personalen och efter deras godkännande lämnade vi ut 

informationsblad i deras lokal där det framgår vilka vi är, vad vårt syfte med studien är samt 

vad den intervjuades roll förväntas vara. Vid intresse att ställa upp på en intervju ombads 

personen att ta kontakt med personalen eller höra av sig till oss via vår mail. Det visade sig att 

en person var intresserad av att ställa upp för att berätta om sina upplevelser av kommunens 

insatser för hemlösa personer. På liknande vis kontaktade vi KRIS vilket resulterade i en 

intervju med en kvinnlig medlem. Vårt urval vad gäller våra hemlösa respondenter grundades 

på att vi hade för avsikt att få kontakt med personer som innefattas i olika situationer i 

enlighet med socialstyrelsens hemlöshetsdefinition. Dock var vi i vårt urvalsförfarande 

begränsade då hemlösa individer är en svåråtkomlig grupp, speciellt i en mindre kommun som 

Kalmar. Därför kan vårt urval beskrivas som strategiskt vilket enligt Esaiasson et al (2007) 
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innebär att vi strategiskt har valt de respondenter med utgångspunkt i de förutsättningar som 

vi hade (s.182). Nackdelen med den här sorten av urval är att det inte kan anses som 

representativt i sin helhet för gruppen hemlösa personer i Kalmar kommun. Genom att vi 

valde att uppsöka två olika frivilligorganisationer, såsom Stadsmissionen och KRIS, anser vi 

dock att vi utjämnade den här snedfördelningen då de som söker sig till dessa två olika 

organisationer ofta har olika problembilder och erfarenheter av själva hemlösheten. I Åsas fall 

var det hennes missbruksproblematik som föranledde hennes bostadslöshet medan det i 

Mikaels fall handlade om ekonomiska svårigheter till följd av arbetslöshet. 

 

Som vi tidigare har nämnt (se 1.2 definition av hemlöshet) kommer vi att använda oss av 

socialstyrelsens definition av hemlöshet, vilket innefattar fyra olika hemlöshetssituationer. I 

vårt urvalsförfarande var vår ambition att täcka dessa med hemlösa personer från varje 

kategori. De två hemlösa personer som vi har intervjuat befinner sig för närvarande i situation 

tre då de i dagsläget har ett andrahandskontrakt genom kommunen. Men under tidsintervallet 

då de var hemlösa befann sig Mikael även i situation ett och fyra medan Åsa i sin tur befann 

sig i situation två och fyra. Även om vi inte har en person för varje specifik situation, det vill 

säga fyra olika personer sammanlagt, så menar vi ändå att vi på sätt och vis omfattar alla 

situationer då Åsa och Mikael har erfarenhet av de övriga situationerna och insatserna till 

följd därav. Vi menar även att studien ifråga om urval har täckt genusaspekter, då dels en 

kvinna får komma till tals samt även en man. Dessa befinner sig dessutom i olika 

åldersgrupper, Mikael är i femtioårsåldern och Åsa i nedre trettioårsåldern. 

 

3.3 Validitet och Reliabilitet 

Denscombe menar att validitet i sin helhet innebär att data och metoder kan anses korrekta, 

det vill säga att materialet speglar verkligheten. Vad gäller denna validitet i fråga om data från 

intervjuer går det att öka den som forskare genom att se till att respondenten ges möjlighet till 

att kontrollera utskrifterna och avstämma om dessa och övrig information är riktiga. Ett 

ytterligare sätt att stärka validiteten är att avhålla sig från att grunda sina resultat på en enda 

intervju, då det istället bör sökas efter grundtankar som återkommer i flera intervjuer. Genom 

att göra detta tydliggörs att resonemanget delas av flera vilket väger tyngre än ett enskilt 

yttrande (Denscombe 2009, s. 265-267, 380, 425). Detta kan appliceras på vår studie då vi har 

låtit respondenterna ta del av intervjumaterialet och revidera information som de inte anser är 

riktig. Beträffande reliabilitet fordrar denna i sin tur enligt Denscombe att forskaren har gjort 

en heltäckande och tydlig redovisning av metoder, analys och förfaringssätt som åskådliggör 
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för läsaren vad som ledde fram till centrala slutsatser i studien. Meningen med detta är att 

andra forskare ska kunna använda sig av samma metod och på basis av det kunna komma 

fram till likadana resultat (Denscombe 2009, s. 381). Vi anser att vi i vår studie har redovisat 

hur vi har gått tillväga i vår forskningsprocess i fråga om metoder, överväganden och 

tillvägagångssätt. Alla dokument finns bevarade med avsikten att läsaren ska kunna gå 

tillbaka och granska allt material samt följa hur vi har gått tillväga från ett tidigt stadium till 

det slutliga arbetet. 

 

I termer av reliabilitet och validitet är intervjuareffekten även relevant att nämna, som enligt 

Kylén handlar om att intervjuarens egen närvaro och sinnestämning påverkar respondenten 

(Kylén 2004, s. 24). Validiteten kan i det här sammanhanget till exempel påverkas av att 

respondenten tolkar forskarens ansiktsuttryck och försöker svara i enlighet med det som han 

eller hon tror att intervjuaren vill. Detta är något som vi i möjligaste mån har försökt att 

undvika genom att förhålla oss så pass neutrala som möjligt samt ha kontroll över vårt 

kroppsspråk, tonläge och så vidare. Även betingelser som klädsel, placering i rummet samt 

uppförande kan ha betydelse i det här sammanhanget. Vi menar även att bearbetningen av 

intervjumaterialet är förenat med somliga svårigheter med avseende på en hög validitet och 

reliabilitet. Vår analys är i praktiken en tolkning av vad respondenten har artikulerat då det 

inte är möjligt att förhålla sig helt neutral. Vidare finns det alltid en risk för att vissa relevanta 

delar råkas utelämnas i resultat- och analysdelen.  

 

Vi menar att något som kan öka reliabiliteten är att vi har gjort intervjuer från olika perspektiv 

och att insatserna speglas från dessa, det vill säga från socialarbetare kontra hemlösa personer.  

 

3.4 Etiska överväganden 

Inom varje undersökning är det viktigt att se till de etiska aspekter som kan föreligga.  

Det är ytterst viktigt att ens studie inte har effekten att den kränker enskilda individer eller 

grupper. Vetenskapsrådet tar upp vissa etiska principer vilka vi har tagit hänsyn till och utgått 

ifrån i vår studie för att på så sätt uppnå en godtagbar etisk standard. Vid insamlingen av data, 

i analysdelen, och vid publiceringen av studien bör respekt visas för deltagarnas rättigheter. 

Forskaren ska ansvara för att deltagarna inte tar skada av att medverka i undersökningen och 

handskas med informationen som framkommer på ett konfidentiellt vis samt erbjuda 

deltagarna anonymitet. Forskningsdata ska förvaras på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan 

komma åt den. Vidare ska forskaren ur etisk synpunkt undvika felaktiga framställningar och 

istället vara ärlig och noga informera om studiens syfte samt deltagarnas roll. Slutligen får 
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deltagarna inte pådyvlas till att medverka i forskningen utan de ska ha delgivit sitt samtycke. 

Respondenterna har rätt att hoppa av studien under hela processen (Vetenskapsrådet 2002, s. 

5-15). I vår studie har vi sålunda utgått från dessa etiska principer vad gäller intervjuerna och 

försökt att applicera dem i största möjliga mån.  

 

I och med att vi behandlar ett känsligt ämne utifrån ett etiskt perspektiv har vi varit särskilt 

uppmärksamma på hur vi hanterar information. Till att börja med stämde vi av så att vår 

studie skulle vara förenlig med olika etiska rekommendationer som ställs. Det gjorde vi på så 

sätt att vi skrev under en checklista från Etikkomittén Sydost som behandlar vissa frågor 

gällande etik vid forskning (se bilaga 2). Det som framkommer utifrån checklistan är att vår 

studie håller en etisk godtagbar standard. Vi anser att vi tog kontakt med de hemlösa 

personerna på ett hänsynsfullt sätt genom att kontakta dem via en andra part som de sedan 

tidigare kände till. Detta anser vi kan ha varit ett viktigt led utifrån ett etiskt perspektiv då 

personerna kunde ta del av informationsbladet, och sedan ta kontakt med oss vid intresse efter 

noga övervägande. På det sättet blev de inte påtvingade och behövde inte känna sig tvungna 

att ställa upp, vilket de eventuellt hade gjort om vi hade tagit en direktkontakt med dem som 

ett första steg. 

 

För vår del var det viktigt att försäkra oss om att såväl de hemlösa personerna som 

representanterna från socialtjänsten och Stadsmissionen, i hög grad insåg vad intervjun 

innebar och vad de gav sig in på genom att ställa upp. En viktig aspekt var därför att vi inför 

varje intervjutillfälle var noga med att informera om studiens syfte och att data som 

identifierar dem inte kommer att avslöjas eller lämnas ut. Namnen, Mikael och Åsa, som vi 

har valt att benämna våra intervjurespondenter med är fingerade, då de heter något helt annat i 

verkligheten. Socialsekreterarna har vi valt att beteckna som S1 och S2. Vår representant från 

Stadsmissionen var inte obekväm med att lämna ut sitt namn. Vi gjorde dock bedömningen att 

det inte var relevant, varpå vi istället valde att enbart benämna honom vid hans befattning. Vi 

lät våra respondenter veta att de kommer att vara konfidentiella och försäkrade oss om att vi 

hade deras godkännande att spela in intervjun. I och med detta upplyste vi även om vem som 

kommer att få tillgång till intervjun och annat material, att den publiceras på internet i en 

databas och så vidare. Vår sammantagna bedömning är att de personer som vi har intervjuat 

inte kommer att lida någon skada på grund av att de har deltagit i studien.  

 

I etiska sammanhang är det även värt att fundera kring det som Andersson och Swärd 

diskuterar, närmare bestämt att forskaren besitter makten att namnge och kategorisera 
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människor eller grupper i sin studie. Ur etisk synpunkt är det därför centralt att forskaren 

reflekterar över vilka begrepp han eller hon väljer att använda sig av (Andersson & Swärd 

2008, s. 242). Ett etiskt ställningstagande som vi har gjort är gällande de begrepp vi använder 

oss av i studien. Vi har valt att benämna personer som saknar bostad för ”hemlösa personer” 

och inte enbart ”hemlösa”. Anledningen till detta är att vi tolkar det som att begreppet 

”hemlösa” inte ser personen bakom problematiken. En hemlös person är så mycket mer än 

enbart hemlös och genom att använda oss av ”hemlösa personer” väljer vi att skilja på 

personen och hemlösheten i sig. 

 

Andersson och Swärd menar att forskare har ett särskilt ansvar i de fall då missgynnande och 

utsatta individer ingår i deras studie och att det i sådana sammanhang blir synnerligen viktigt 

att ta hänsyn till etiska aspekter i genomförandet av undersökningen (Andersson & Swärd 

2008, s. 237). Vid genomförandet av intervjuerna med de hemlösa personerna kommer vi att 

beakta att själva intervjusituationen är asymmetrisk och att det blir speciellt viktigt att betänka 

maktaspekter. Vi kommer därför i detta avseende att fundera igenom vår egen roll, vårt 

bemötande och använda oss av hänsynsfulla frågor som inte kan uppfattas som klandrande. 

Som intervjuare är det vi som har formulerat frågorna, detta kommer dock inte att hindra vår 

vilja och ambition att få respondenten att bli medskapare i ett slags växelverkande samtal där 

han eller hon får bidra med sin erfarenhet och sina upplevelser. 

 

3.5 Metoddiskussion 

En aspekt som vi upplever är relevant att redovisa utifrån en metodproblematisk diskussion är 

effekten av de intervjuade socialsekreterarnas arbetsområde. S1 och S2 arbetar på enheten 

utredning vuxen, med riktning mot individer med missbruksproblematik. Följden av detta är 

att de kommer i kontakt med en viss grupp av hemlösa personer och inte ett heltäckande 

spektrum av olika sorters hemlöshet. Deras syn och erfarenhet av hemlösa personer är på sätt 

och vis därför inte representativ utan simplifierad. Av intervjun att döma riktar sig deras 

insatser främst mot behandling för missbruket än att lösa bostadsfrågan för personen ifråga. 

Det är dock svårt att undvika den här snedvridningen då socialförvaltningens organisation är 

uppbyggd på ett sådant sätt att det inte finns någon specifik enhet som har hand om själva 

hemlöshetsproblematiken.  
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3.6 Kvalitativ dataanalys 

Sammanlagt genomförde vi fyra intervjuer, där varje intervju pågick i cirka en timme. Vid 

transkriberingen nedtecknade vi allt som sades vilket gjorde att materialet blev omfattande. 

 

Vid analyseringen av intervjumaterialet har vi använt oss av en kvalitativ dataanalys och följt 

de fem steg som Denscombe redovisar vid bearbetning av kvalitativ data. Detta gjorde vi 

genom att; samla in och förbereda vårt material, grundligt studera det, tolka och koda 

materialet, kontrollera och säkerhetsställa datamaterialet samt avslutningsvis presentera det 

(Denscombe 2009, s. 369-374, 376, 378-379, 386-388).  

 

I och med att materialet var så pass omfattande har vi lagt ner åtskillig tid på att fördjupa oss i 

utskrifterna och att utveckla en adekvat kännedom i det. När vi ansåg oss tillräckligt pålästa 

började vi med själva tolkningsprocessen. Denscombe menar att tolkningsprocessen 

inbegriper kodning av data, vilket innebär att delar av texten väljs ut och namnsätts. Nästa 

steg är att urskilja de sätt där koderna kan arrangeras till kategorier. Vidare ska sedan teman 

urskiljas bland koderna och kategorierna. Det slutliga stadiet i analysen fordrar att forskaren 

kan framställa vissa allmänna slutledningar baserade på samband och teman som har 

identifierats i materialet (Denscombe 2009, s. 373-374). Vi har i tolkningsprocessen 

reflekterat kring intervjumaterialet och vad varje respondent har velat förmedla samt om de 

olika intervjuerna och om respondenterna i vissa avseenden lyfte samma sakfrågor. Vi har 

analyserat och tolkat de utskrivna intervjuerna för att finna likheter, skillnader, grundtankar 

och mönster. I och med att materialet har varit så pass stort har vi dock behövt prioritera vissa 

delar framför andra samt reducera antalet kategorier och teman då alla dessa inte har varit 

relevanta utifrån studiens syfte och frågeställning. I datamaterialet kunde vi efter noga 

bearbetning urskilja vissa återkommande huvuddrag och ämnen. Slutligen avgränsade vi 

kodningen till tre kategorier, nämligen 1. Hemlöshetsbegreppet och uppfattningen av denna, 

2. Organisering av hemlöshetsproblematiken samt 3. Insatsernas karaktär, där den sistnämnda 

även har fem underrubriker. Dessa underrubriker är insatsernas utformning, bostadsfrågan, 

krav och uppfyllandekriterier, förändringar över tid samt utvärdering av insatserna. 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Vår studie inriktar sig på myndigheters och frivilligorganisationers insatser för hemlösa 

personer. I analysdelen kommer vi att med utgångspunkt i organisationsteorin, specifikt 

begreppet gräsrotsbyråkrati, att tolka vår empiri. De personer vi har intervjuat företräder olika 

organisationer. För att utforska insatserna måste vi följaktligen även fästa avseende vid 

organisationen som helhet då det är denne som fastställer ramarna och riktlinjerna för de 

enskilda socialarbetarna. Vår uppfattning är att byråkratibegreppet kan vara behjälpligt för att 

förklara och få kunskap i hur en organisations uppbyggnad utövar inflytande på de insatser 

som erbjuds.  

 

4.1 Gräsrotsbyråkrati 

Johansson menar att byråkrati, som är ett begrepp inom organisationsteorin, har en komplex 

och mångtydig innebörd. Begreppet formades under mitten av 1700-talet i Frankrike och dess 

betydelse var på den tiden tjänstemannastyre. Den tyske sociologen Max Weber är en person 

som enligt Johansson har varit framstående inom den här läran då han bland annat tillskrev 

byråkratin komponenter såsom effektivitet, mål och medel (Johansson 2007, s. 27, 29, 31). 

Enligt Styhre menar Weber att den byråkratiska organisationsformen är en viktig funktion för 

att tillgodose kraven på effektivitet som det moderna samhället fodrar och att det är 

ekonomiska tillgångar som är den drivande kraften bakom byråkratin. Styhre menar att 

byråkratin är en vanligt förekommande organisationsmodell i dagens samhälle och något som 

återfinns i såväl kommunala som statliga organisationer (Styhre 2009, s. 15, 50). Johansson 

anser att den byråkratiska organisationen kan beskrivas som en social sammansättning med 

några karakteristiska egenskaper såsom att den innehåller en hierarkisk ordergivning, utövar 

en slags kontrollfunktion och har ett specialiserat ansvarsområde såväl invändigt som till 

omvärlden. Det som är mest utmärkande för byråkratin är att dess verksamhet är formaliserad 

på så sätt att det i arbetet tillämpas allmängiltiga regler på enskilda ärenden (Johansson 2007, 

s. 36). 

 

Det finns olika sorters organisationer. Utifrån vårt syfte är det intressant att titta på de 

offentliga som handhar klienter. Det är även i dessa som gräsrotsbyråkrater återfinns, vilka 

enligt Johansson är de tjänstemän inom byråkratin som i sina arbetsuppgifter möter 

organisationens klienter. Lipsky i Johansson menar att dessa har ett betydande 

handlingsutrymme i sitt yrke, såsom att fatta egna beslut som inverkar på den sorts stöd och 

hjälp som klienten får (Johansson 2007, s. 37, 41-42). Johansson menar att relationen mellan 
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klient och gräsrotsbyråkrat i hög grad fastställs av den organisation han eller hon verkar i. Det 

gör att gräsrotsbyråkraten hamnar mellan två motsatta krav i sitt arbete på så sätt att klienten 

har ett perspektiv på situationen och önskar få den hjälp som dennes individuella förhållanden 

fordrar, medan organisationen däremot framför krav på att klienter inte ska hanteras som 

individer. Eftersom det är organisationen som utfärdar gränserna för gräsrotsbyråkratens 

agerande blir utgångspunkten för dennes arbete att anpassa människan till organisationen och 

omvandla individer till klienter. Denna förvandling är ett måste för byråkratin såväl med 

anledning av motiv för effektivitet då ett stort antal människor ska handhas men även för att 

det förenklar kontrollen av klienterna. Organisationen kan enligt Johansson inte ta hänsyn till 

hela människan och dennes situation. En individ är nämligen en svårfångad gestalt, unik och 

med åtskilliga karaktärsdrag, vilket inte är förenligt med den byråkratiska organisationens 

masshantering av klienter där ett stort antal fall ska handhas på en utsatt tid. Personen 

simplifieras därför till ett för organisationen passande typfall genom att endast fokusera på de 

beskaffenheter som ryms innanför ramarna för dess specialisering, och utifrån sina 

beskaffenheter sorteras därefter klienten in i en passande administrativ kategori. Byråkratin 

har funktionen av att sortera, dra gränser och avgöra vilka klienter som har rätt till service 

eller ej och vilken typ av hjälp de ska få. Relationen mellan klient och gräsrotsbyråkrat är på 

så vis asymmetrisk utifrån ett maktperspektiv då den senare disponerar över organisationens 

medel och kan välja att belöna eller bestraffa personen ifråga. Det ojämna maktförhållandet 

kan dock utjämnas vid en varaktig relation där de båda parterna träffas under en längre tid, 

vilket möjliggör utgångspunkterna för en individanpassad ärendehantering (Johansson 2007, 

s. 43, 50, 52, 55-57, 60-61, 78). 
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5. RESULTAT  

Vi har delat in resultatet i två delar. Första delen utgör de som utformar insatserna och andra 

delen de som tar del av insatserna. Den första kategorin bygger på intervjuer som vi har gjort 

med representanter från socialförvaltningen och Stadsmissionen, och den senare på intervjuer 

med personer som har erfarenhet av att vara hemlösa. 

 

Vår avsikt med att presentera resultatet på det här sättet, där intervjuerna hos 

socialförvaltningen och Stadsmissionen redovisas innan resultatet från de hemlösa 

personerna, är på grund av att de första erbjuder en inblick över kommunens utformning av 

insatser. Denna förförståelse behövs för att senare kunna ta del av Åsas och Mikaels 

resonemang om deras erfarenheter av att vara hemlösa. 

 

Under rubriken De som utformar insatserna kommer vårt resultat att presenteras utifrån tre 

teman: 1. Hemlöshetsbegreppet och uppfattningen av denna, 2. Organisering av 

hemlöshetsproblematiken samt 3. Insatsernas karaktär, där den sistnämnda även har fem 

stycken underrubriker. Dessa underrubriker är insatsernas utformning, bostadsfrågan, krav 

och uppfyllandekriterier, förändringar över tid samt utvärdering av insatserna. Anledningen 

till att vi har valt dessa tre huvudteman är för att de var ständigt återkommande inslag i 

intervjumaterialet, samt att dessa teman överensstämmer med studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

Under resultatdelen de som tar del av insatserna har vi valt att diskutera de hemlösa 

personernas upplevelse av insatserna i sin helhet, varpå vi ansåg att några specifika teman inte 

var nödvändiga. 

 

5.1 De som utformar insatserna 

Socialförvaltningens huvudsakliga uppgift är enligt Kalmar kommuns hemsida att tillgodose 

välfärd och trygghet för dem som vistas i kommunen. Dess arbete utgår från befintlig 

lagstiftning (Kalmar kommun 2012). Vi har intervjuat två socialsekreterare, S1 och S2, på 

socialförvaltningen i Kalmar som arbetar på enheten Utredning vuxen med riktning mot 

individer med missbruksproblematik. 

 

Enligt Kalmar Stadsmissions hemsida är Stadsmissionen en ideell kyrklig förening som 

konstituerades 1998 i Kalmar. Deras uppgift är stödja personer som befinner sig i svåra 

livssituationer och att bidra till en positiv förändring (Kalmar Stadsmission 2012). Vi har 
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intervjuat direktorn för Stadsmissionen, som har det totala verksamhetsansvaret vad gäller 

budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. 

 

Det är intressant att undersöka dessa två olika organisationer då de har skilda förutsättningar. 

Socialförvaltningen är en myndighet vars verksamhet drivs av skattemedel. De har därmed 

även en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla service till utsatta grupper. Med detta följer 

även socialförvaltningens rätt att i motprestation ställa krav på dessa grupper när de får 

tillgång till insatserna. Frivilligorganisationer, Stadsmissionen, i sin tur är ingen myndighet 

utan deras verksamhet bygger på ideellt arbete. Vidare är en skillnad att deras arbete är mer 

inriktat mot en viss problematik, såsom exempelvis specifik hemlöshet. 

 

5.1.1 Hemlöshetsbegreppet och uppfattningen av denna 

Under det här temat belyser vi hur Stadsmissionen och socialförvaltningen definierar 

hemlöshet. Hur en organisation definierar hemlöshet kommer att påverka de insatser som 

erbjuds.  

 

På frågeställningen hur S1 och S2 definierar hemlöshet, menar S2 att de inte har något eget 

kriterium för detta på socialförvaltningen. 
 

Jag kan tycka att hemlös är när man inte har ett andrahandskontrakt, och hemlös är man inte om man bor 

på ett behandlingshem. Men enligt socialstyrelsens definition så finns det flera situationer /…/ Man vet 

att det är en man som bor hos den kvinnan och då tänker vi inte honom som hemlös fastän han inte har 

någon egen lägenhet. Så det kanske finns fler hemlösa än vad vi räknar med. Vi har ju väldigt många 

som bor hos andra.      (S2) 

Vidare fortsätter hon: 

Specifik hemlöshet, utan att det har hänt något, vare sig missbruk eller annan situation med kriminalitet 

eller våld, är vi inte så vana vid här.    (S2) 

 

Direktorn för Stadsmissionen menar att hemlös eller bostadslös enligt Stadsmissionens 

synvinkel handlar om en person som inte har tillgång till en egen lägenhet, det kan handla om 

en person som sover ute eller på en bekants soffa under en längre tid. Därmed är 

Stadsmissionens insatser främst inriktade på en viss grupp av hemlösa personer, medan andra 

inte omfattas såsom hemlösa personer i situation två och tre (se 1. 2 definition av hemlöshet). 
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5.1.2 Organisering av hemlöshetsproblematiken 

Under det här temat presenteras socialförvaltningens och senare Stadsmissionens 

övergripande organisering och ansvarsfördelning av hemlöshetsarbetet. Det innefattar bland 

annat vilka som handhar insatser och själva ärendehanteringen från anmälan till aktuell insats. 

 

I intervjun med socialförvaltningen framkom att S2 arbetar med utredning, vilket innebär att 

hon tar emot ärenden vad gäller ansökningar eller anmälan om missbruk av droger och 

alkohol, och beviljar insatser utifrån vad som framkommer i utredningen. Hennes kollega S1 

förklarar att hon arbetar med samordning där hon följer upp och eventuellt reviderar 

vårdplanen efter utredningen kring individen. S2 förklarar att det inte finns någon specifik 

enhet som arbetar enbart med bostäder. Det är mottagning försörjningsstöd som socialtjänsten 

hänvisar till när det gäller bostadslöshet eftersom hemlöshet ofta är anknutet till ekonomi. 

Därutöver menar hon att en person som är hemlös ofta har missbruksproblematik eller 

psykisk ohälsa och på grund av dessa omständigheter får svårigheter med att klara av ett 

boende på grund av faktorer som störningar, skulder och vräkningar. S2 fortsätter: 
 

När man kommer hit och säger att jag är hemlös så tänker jag som handläggare: har du någon adress? 

Vart är du skriven? Det akuta läget måste vi börja med och då kanske det är hjälp med avgiftning eller att 

lugna ner missbruket, att man kanske ska läggas in på psyk, eller hänvisa upp till ekonomi och titta på 

skulder. I behandlingen kan man få hjälp även i bostadsärenden på sikt.   (S2) 

 

 

S1 och S2 förklarar att de oftast kommer i kontakt med hemlösa personer genom ansökningar 

där individen i fråga själv tar kontakt med socialförvaltningen. Anmälan är ett annat sätt där 

det exempelvis kan vara en anhörig som ringer, med följden att de försöker boka ett möte 

eller åka hem till personen som är i behov av hjälp. S1 menar att om någon kommer till dem 

och säger att han eller hon inte har pengar och inte någonstans att bo så gör mottagning 

försörjningsstöd en bedömning av det akuta behovet eller hänvisar vidare till rätt enhet. På 

helger finns det alltid en socialjour som går att nå.  

 

Vad gäller Stadsmissionens organisering av hemlöshetsproblematiken förklarar direktorn att 

de främst kommer i kontakt med hemlösa personer antingen via mail eller genom telefon, där 

människor som saknar boende ringer till Stadsmissionen för att få hjälp och vägledning i sin 

situation. Den första kontakten knyts även genom den öppna dagverksamhetens lokaler i 

centrala Kalmar.  Han tillägger att det ibland kan vara anhöriga eller en medmänniska som tar 

kontakt åt den hemlösa personens vägnar.  
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I och med att Stadsmissionen är en frivilligorganisation och inte en myndighet menar 

direktorn att de har snabbare beslutsgångar, mindre direktiv och att organisationen präglas av 

flexibilitet till skillnad från myndigheter som är mer formellt styrda.  
 

Svenska kyrkan är de som juridiskt sett äger Stadsmissionen. Men vi är ju så pass fria, upplever vi att 

socialförvaltningen har gjort fel kan vi visa vårt missnöje. Å andra sidan, om vi tycker att kyrkan inte har 

gjort vad de ska kan vi skrika på dem också. Så vårt oberoende är också styrkan. Och den flexibiliteten är 

något som vi ska arbeta med, det är en tillgång som man inte har inom statliga myndigheter på samma 

sätt, för det är en större koloss som ska framåt /…/ Byråkratins korridorer är ganska trånga skrev jag här i 

en ansökan jag skickade iväg kring en människa.                      (Direktorn) 

 

5.1.3 Insatsernas karaktär 

Under det här tredje temat kommer vi att presentera de insatser som tillhandahålls av 

respektive organisation under fem olika underrubriker, vilka är: insatsernas utformning, 

bostadsfrågan, krav och uppfyllandekriterier, förändringar över tid samt utvärdering av 

insatserna. 

 

5.1.3.1 Insatsernas utformning 

Med avseende på insatserna rent generellt samt deras utformning så menar S2 att det ligger i 

deras uppdrag att anpassa dessa efter den enskilda individen. 
 

Det är vårt uppdrag att skräddarsy utifrån de insatser vi har. Vi ska ju hjälpa och använda vår samverkan 

så mycket vi kan mellan våra enheter i huset. Enligt lag så ska det vara en individuell vårdplan och 

genomförandeplan som klienten ska vara delaktig i och skriva under /…/ Vi kan aldrig tillgodose och 

hjälpa en person själva, utan vi ska hela tiden ha ett helhetsperspektiv, att vi ser vilka aktörer klienten ska 

ta kontakt med. Alltså, vi är spindeln i nätet där.   (S2) 

 

S1 fortsätter och påpekar att vårdplanen fyller en viktig funktion: 
 

Vårdplanen är jätteviktig. Då träffar man ju klienten och diskuterar; Hur ska vi jobba framåt? Vad är dina 

behov? Vad vill du? Hur kan vi hjälpa dig och vad kan du göra själv?  (S1) 

 

Något som de båda framhåller i sina resonemang om insatser är att det är svårt att utreda 

individer som enbart är hemlösa och inte har någon annan slags problematik i form av 

exempelvis missbruk eller psykisk ohälsa. Då en person är psykiskt sjuk menar de att 

personen ifråga kan ta del av insatser som att få en placering eller hjälp via socialpsykiatrin. I 

de fallen blir det förebyggande insatser utifrån bostad och hemlöshet.  
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Vi har möjlighet till långa placeringar på egna HVB-hem och kvinnoboende. Det är ju ofta ett år de har 

möjlighet att bo där, och under tiden uppdaterar vi vårdplanen och att lösa deras bostadsfråga /…/ Se vad 

man kan göra själv med sina skulder, vad man kan söka, alltså ta fram klientens egen kraft.  (S1) 

 

S2 fortsätter; 
 

Många behöver stöd och puffning hit och dit /…/ Det är ju väldigt ångestladdat att ta tag i sina skulder 

till exempel. Där har vi gratis budgetrådgivning i Kalmar kommun.  (S2) 

 

På frågan om de samverkar med andra myndigheter och liknande svarar S1 att de har mycket 

samarbete mellan olika kommuner. S2 förklarar att de jobbar i ett nätverk med Karlskrona, 

Växjö, Halmstad och Kristianstad, då dessa kommuner är i ungefär samma storlek. När de 

träffas för att samverka diskuterar de bland annat olika lösningar gällande boende och tar del 

av varandras erfarenheter och arbetssätt. 

 

I deras arbete ingår mycket kontakt och samarbete med övriga organisationer i kommunen 

som kommer i kontakt med hemlöshet. Det pågår för närvarande en dialog med 

Stadsmissionen angående möjligheterna att öppna ett härbärge i Kalmar. Hur planerna 

kommer att se ut kring boendet är dock inte fastställt ännu.  

 

En annan typ av samverkan fortgår bland annat med KRIS, kriminellas revansch i samhället, 

och Kalmarhem som bistår med lägenheter, där de stöttar dem som har suttit av sina straff och 

försöker hjälpa dem att få en bostad och sysselsättning. 

 

Angående Stadsmissionens insatser så har de bland annat en öppen dagverksamhet på Södra 

långgatan i centrum där hemlösa personer har möjlighet att träffa andra i liknande situation, 

läsa tidningen, titta på TV, tvätta kläder eller få nya om de är trasiga. Där finns mat såsom 

frukost och lunch och det anordnas utflykter. På dagverksamheten genomförs även 

motivationssamtal där personen ifråga enligt direktorn: 
 

Där blir man mött som en människa med den historien som man bär på, och bli lyssnad till och sedd, för 

att hitta någon form av motivation, mycket av arbetet sker ju över kaffekoppen.                     (Direktorn) 

 

I sina andra lokaler på Wismarsvägen bedriver de bland annat rehabilitering, arbetsträning och 

arbetsprövning inom diverse områden såsom exempelvis verkstad, hantverk och 

fastighetsservice. Direktorn menar att det är en stor tillgång att de kan hjälpa personer till 

sysselsättning då det får personen att känna sig behövd.   
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Direktorn menar att hemlöshet omfattar många situationer vilket påverkar de insatser som 

sätts in: 
 

Om en person är uteliggare blir åtgärdspaketet och insatserna som vi erbjuder annorlunda, än för den 

som faktiskt har en kvart sedan fyra år och där det funkar så man inte vill byta. Då är det kanske mer en 

bidragssituation, det som måste lösas. Det handlar mer om pengar och mat för dagen, men i det andra 

fallet så handlar det faktiskt om att förhindra att personen fryser ihjäl.                   (Direktorn) 

 

Mycket av Stadsmissionens arbete innefattar enligt direktorn myndighetskontakter och 

nätverksarbete med instanser som är inkopplade kring personen, vilket kan röra sig om 

kriminalvården, åklagare, arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, kronofogden och så 

vidare. De hjälper även individen att själv ta tag i nödvändiga kontakter såsom exempelvis 

kommunkontakter och bostadsbolag. Han anser att deras arbete till stor del går ut på att ställa 

sig på den utsatta människans sida men att de är noga med att göra personen delaktig: 
 

Det handlar om att få dem att må bättre i livet och att stärka människan. Att nu går vi vidare, nu tar vi tag 

i det här och då har vi ju butiken där vi kan arbetsträna, arbetspröva, rehabilitering. Vi håller på att bygga 

nu, där det ska finnas en plats där man kan få börja oavsett hur liten och klen man är /…/ Där gör vi 

kanske den stora insatsen, att göra tillsammans med, inte åt, utan tillsammans  /…/ Jag tror jättemycket 

på empowerment. Att man efteråt har en känsla av att det var jag som lyckades. Sedan om det är en 

illusion spelar inte så stor roll.                      (Direktorn) 

 

Direktorn talar mycket om styrkan i Stadsmissionens flexibilitet såsom att de till exempel kan 

avvara en hel dag tillsammans med en enda besökande för att sitta med denne på 

arbetsförmedlingen eller i en rättegång. Han diskuterar även att de arbetar efter att ha en 

helhetssyn på människan där de inte enbart fokuserar på yttre mående såsom tak över 

huvudet, mat och att kroppen ska må bra. Han betonar att det även är viktigt att sinnet ska må 

bra hos deras besökare. 
 

Kroppen är myndigheter ganska bra på att ta hand om genom bidrag, mat och boende. Men om jag nu 

inombords mår fortsatt dåligt så är det bara en tidsfråga innan jag är på gatan igen /…/ Personen kanske 

säger att han inte mår bra, och då säger någon att du mår inte bra för att du är hungrig och så skriver man 

ut en rekvisition på mat, och sedan är problemet löst. Men anledningen till att du är hungrig är för att du 

inte vill äta för att du inte mår bra, det var precis tvärtom /…/ Stadsmissionen har möjlighet att jobba 

med detta. Det är något som kanske missas när man jobbar med myndighetsutövning.           (Direktorn) 
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5.1.3.2 Bostadsfrågan 

I kontakten med hemlösa personer är bostadsfrågan en central huvudpunkt. Hur viktigt det är 

med bostad exemplifierar S2, samtidigt som det framgår i slutet av hennes resonemang att det 

inte är en helt okomplicerad fråga. 
 

Vi har haft äldre herrar som har levt annullerande liv i många år till och från och sedan när de har fått 

möjlighet att bo så lugnar allting ner sig, alla anmälningar från polis, sjukvård. Alltså det är ju 

någonstans ganska självklart kan man ju tycka i efterhand. Men det är inte bara att göra en beställning på 

bostad, utan det tar tid och klienten får snurra runt rätt länge emellanåt.   (S2) 

 

På socialförvaltningen i Kalmar finns det enligt S1 och S2 två bostadshandläggare som 

arbetar mot bostadsmarknaden och har kontakt med hyresvärdarna i kommunen, i de fall 

socialnämnden behöver bevilja bostäder. Dessa bostadshandläggare är inte socialsekreterare 

utan ekonomer och utfärdar kontrakten mellan socialförvaltningen och klienten. Kontrakten är 

i form av andrahandskontrakt, så kallade övergångsbostäder. Övergångsbostäderna, där 

bostadsbolaget Kalmarhem är deras främsta kontakt men även bland annat CA fastigheter och 

PBA, ligger enligt S1 och S2 tämligen centralt i bland annat områden såsom Malmen, 

Norrgård, Berga och Sandås. Vidare menar de att lägenheterna ligger utspridda för att det inte 

ska bildas några utpräglade områden där socialt utsatta grupper placeras. Dock poängterar de 

vid ett flertal tillfällen att problemet är att tillgången på själva antalet bostäder inte är 

tillräckligt, det skulle behövas många fler. Det finns en brist på bostäder överlag i nuläget. 

Tanken med själva övergångbostäderna är att andrahandskontraktet ska kunna övergå i ett 

förstahandskontrakt vilket kan bli en möjlighet om personen ifråga har skött sin lägenhet utan 

varningar och anmärkningar i ett års tid. Målet är således att personen ska kunna ta över 

kontraktet och kunna klara sig själv. S2 resonerar: 
 

Det är ju en långsiktig lösning att få hjälp med kontrakt och under tiden ska vi hjälpa till och koppla på 

god man och förvaltare om det behövs, för vi ska ju hjälpa människor att klara sig själva sen, så att det 

inte bara blir att man inte fixar att betala hyran.    (S2) 

 

S1 fortsätter: 
 

Det kan vara boendestöd som behövs eller hemtjänst och sådant, att man behöver hjälp i hemmet. Även 

en behandling kan ju vara en del i en långsiktig plan, det är ju väldigt ofta som man måste jobba med 

roten till sina problem.     (S1) 

 

I samband med övergångsbostäder finns det ofta boendeassistenter som besöker klienten och 

vars uppgift är att utöva tillsyn några gånger i månaden, där det stäms av att allt fungerar med 

boendet och så vidare. För närvarande bedrivs det tillsyn på ungefär 60 övergångsbostäder i 
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Kalmar men antalet andrahandskontrakt är fler, cirka 100 stycken lägenheter, där allt ifrån 

ensamkommande barn, flyktingar, barnfamiljer och så vidare bor. 

 

I de fall det är tal om vräkning arbetar socialtjänsten förebyggande mot att personen ska stå 

utan bostad. Innan kronofogden verkställer vräkning skickas ett brev till mottagning 

försörjningsstöd, där socialtjänsten i sin tur tar kontakt med personen med syftet att se över 

individens situation och förhindra en vräkning. S1 och S2 menar att de har möjlighet att sätta 

upp en garant för hyresvärden, samt att i vissa fall betala in hyresskulder varpå många 

vräkningar går att stoppa på så sätt. 

 

S2 uppger att socialförvaltningen håller på att se över organiseringen kring bostäder för 

tillfället och att de inte vet vart de kommer att landa när det är färdigt. 
 

Nu så är vi i en svacka där vi inte riktigt vet, där socialförvaltningen inte vet vart man ska stå i; vad är det 

här för insats? Vad ska den innebära? När har man rätt till att få hjälp med det? Vad ska man behöva 

göra själv innan och vilka kriterier ska uppfyllas? Så det håller på och ses över nu. (S2) 

 

Vidare fyller hon i; 
 

Det känns väldigt laddat med bostäder nu. Att individen själv ska stå för så mycket som möjligt och 

uttömma sina resurser och söka innan vi överhuvudtaget får gå in. Det känns som det kommer att bli 

hårdare för oss handläggare att jobba i det. Jag upplever det så och det kanske inte är en sanning. Men 

det känns som att svångremmen har dragits åt, och det är ju tack vare bostadsmarknaden. (S2) 

 

Vad sedan beträffar mer akuta boendelösningar så har socialförvaltningen inget härbärge i 

Kalmar för närvarande då Gladan håller på att avvecklas. S2 efterfrågar ett sådant boende då 

hon menar att det fyller en viktig funktion för den utsatta gruppen personer som lever i ett 

aktivt missbruk och har svårigheter att få bostad. Hon hoppas på att de hittar långsiktiga 

lösningar för de personer som har svårigheter med att klara av att ha ett eget boende. Det 

pågår dock för närvarande en dialog med Stadsmissionen angående möjligheterna att öppna 

ett härbärge i Kalmar. 

 

Vad gäller bostadsfrågan så förklarar direktorn att Stadsmissionen i vissa fall löser akut 

boende genom sitt kontaktnät. Det handlar då om människor som har ett rum att låna ut för 

natten. Dessa kontakter bygger på volontärtjänster då direktorn menar att Stadsmissionen 

inte har resurser att finansiera hotellvistelser.  
 

Resurserna minskar och då blir det svårare för oss. Vi arbetar ganska mycket med att knöka in dem 

någonstans, ligga på och använda kontakter. Snälla om du gör det här så gör vi det här.        (Direktorn) 
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5.1.3.3 Krav och uppfyllandekriterier  

Vad gäller den kravbild som ställs på klienten, det vill säga de kriterier som han eller hon ska 

uppfylla för att få tillgång till socialförvaltningens insatser så menar S2 att: 
 

Man tittar på egna medel, det är ju a och o; har du pension? Du kanske har en inkomst? Du kanske kan 

köpa dig en hotellnatt själv? Allt det ses över väldigt noga ekonomiskt av försörjningsstöd.          (S2) 

 

För att få tillgång till övergångsbostäder krävs det, enligt S1, att personen inte kan tillgodose 

sina behov på annat sätt. I det sammanhanget blir det viktigt att se över den ekonomiska 

situationen, såsom skulder. Om personen sedan beviljas ett boende är det viktigt att han eller 

hon sköter sig. Om personen ifråga inte gör det och exempelvis inte tar eventuella varningar 

på allvar kan personen bli vräkt omedelbart och därmed ställd på gatan relativt fort.  

 

Vad beträffar de kriterier som klienten ska uppfylla för att få tillgång till Stadsmissionens 

insatser så menar direktorn att det är grundläggande att personen är motiverad och själv vill 

åstadkomma en förändring. Han menar att de inte kan tvinga in en människa i ett boende.  

Gällande krav på nykterhet, förklarar direktorn att det inte finns ett nykterhetskrav i den 

öppna dagverksamheten, eftersom det är den första kontaktytan för den hemlösa personen. 
 

Du ska i princip kunna vara hur långt nere som helst. Om du inte är välkommen någon annanstans så ska 

tröskeln vara så låg att du kan ramla in på Stadsmissionen. Så därför kan du komma in onykter. Det finns 

ett uppförandekrav däremot.                             (Direktorn) 

 

I Stadsmissionens lokaler på Wismarsvägen där det bedrivs arbetsträning och arbetsprövning 

finns dock ett nykterhetskrav. Vidare menar han att kravbilden växer under resans gång. Att 

de försöker få personen att själv bidra genom att ta viktiga kontakter med olika aktörer som är 

inblandade, komma nykter till möten, själv skriva på kontrakt, ringa viktiga samtal etcetera.  

 

5.1.3.4 Förändringar över tid 

Under den här rubriken diskuterar vi hur insatserna har sett ut vad gäller 

hemlöshetsproblematiken, hur de ser ut i nuläget samt hur de eventuellt kommer att se ut 

längre fram och informanternas önskemål om detta. 

 

S2 säger sig kunna se förändringar över hur insatserna och arbetssättet såg ut för några år 

sedan när hon började på socialförvaltningen i Kalmar till hur det ser ut i nuläget.  
 

Vi fick lättare folk att hyra på vandrarhem och stugbyar och sådär. Vid klienter med försörjningsstöd 

löste det sig mycket så i perioder, i flera månader. Men det är svårt idag, man får vara lite om och kring 
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sig istället och ringa runt mer /…/ Vi hade mer tid avsatt till det också än idag. Jag tycker nog att vi trots 

utvecklingen hjälper människor att få ett tryggt boende. Det som har ändrats är att det är mer tight, att vi 

ska titta på den egna förmågan innan vi går in /…/ Vi tror inte att det finns ett stort mörkertal hemlösa i 

Kalmar, men det vet nog Stadsmissionen bäst, om man inte har något att gå till när man går härifrån. (S2) 

 

Vad gäller förändringar över tid angående hemlöshetsproblematiken utifrån Stadsmissionens 

perspektiv menar direktorn att det numera finns mindre resurser och att det finns färre 

lägenheter tillgängliga vilket resulterat i att det är svårare att tillgodose hemlösa personer en 

bostad. Vidare menar han att det var lättare för personer för ett antal år sedan att bli beviljade 

plats på behandlingshem. Det här är en förändring då de idag försöker lösa det på andra sätt 

och med egna åtgärder som dagverksamhet och liknande.  

 

En annan förändring som han kan urskilja är att de som söker sig till Stadsmissionens 

verksamhet har krupit ner i åldrarna. Han berättar att de i den öppna dagverksamheten 

kommer i kontakt med femtonåringar som sitter i ett utanförskap.  

 

Vid tal om härbärge menar direktorn i likhet med S1 och S2 att det finns ett behov av ett 

sådant. Stadsmissionen och socialförvaltningen ligger ännu i planeringsstadiet beträffande 

detta boende, då förutsättningarna ännu inte är färdiga. Han föredrar dock att benämna det 

kommande boendet för akutboende istället för härbärge för att betona att det enbart är en akut 

lösning.  
 

Ett akutboende är verkligen akut och där ska du heller inte vara kvar. Det finns härbärgen där man har 

bott i veckor, helt plötsligt så sover jag inte ute under granen utan jag har faktiskt tak över huvudet. Jag 

har en säng och titta nu hängde jag upp en egen tavla här, jag behöver inte mer än så. Därmed 

permanentar vi härbärget och jag vill ju att människan ska vidare /…/ Det finns en fara med att vi löser 

hemlöshetsfrågan med akuta insatser som vi gör permanenta. På det sättet så permanentar vi 

utanförskapet och utanför dörren liggandet.                          (Direktorn)  

 

Direktorn uttrycker att risken med att Stadsmissionen upprättar ett härbärge är att 

myndighetshandläggare lutar sig tillbaka på att klientens akuta situation är löst och då 

prioriteras inte dennes ärende utan hamnar längst ner i högen bland andra ärenden. 

Hans upplevelse är att myndighetshandläggarna i dag är överbelastade och tvingas prioritera. 

 

Vad gäller Stadsmissionens verksamhet har den enligt direktorn vuxit de senaste åren vilket 

gör att de kommer i kontakt med fler människor.  

 

I fråga om framtida insatser och arbetssätt kring hemlöshet uttrycker direktorn önskemål om 

att bredda perspektivet och börja med det mest grundläggande först, nämligen bostad, och 
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motivera till vidare förändring utifrån det istället för att göra tvärtom. Han anser att så inte är 

fallet idag då man oftast börjar i andra änden, exempelvis behandling för missbruk först. 

Genom att byta riktning och börja med bostad tror han att det kan bli enklare för personen att 

fortsätta en positiv utveckling och motiveras till att exempelvis sluta med droger, införskaffa 

ett arbete och så vidare. 

 

5.1.3.5 Utvärdering av insatserna 

En utvärdering är enligt Vedung en grundlig bedömning i efterhand av prestationer som kan 

få betydelse i olika beslutsituationer (Vedung 1998, s. 20- 21).  

 

Ifråga om hur enheten där S1 och S2 arbetar utvärderar sin verksamhet påpekar de att en av 

deras kollegor för tillfället genomför intervjuer med alla personer som har ett missbruk och 

nyttjar en övergångsbostad. I intervjun belyses frågor såsom huruvida personen upplever sitt 

boende, vad som har varit bra och vad som har varit mindre bra, samt hur insatsen skulle 

kunna bli bättre. Kontinuerligt arbetar socialförvaltningen på ledningsnivå och 

förvaltningsnivå även med att mäta och förbättra sin service, något som S1 beskriver: 
 

Man mäter till exempel hur snabbt vi svarar i telefon. Vi ska svara på tre signaler och mail måste vi svara 

på inom två dygn. Det är så tillgänglighet mäts, för man kan ju inte mäta hur väl personen känner sig 

bemött. Man tittar på hur långa utredningstider vi har och hur ärendet har kommunicerats. Sedan har vi 

ju klagomålshantering. Om klienten säger att: jag får ju aldrig någon hjälp och varför lyssnar ingen på 

mig? Då ska jag säga att jag kan hjälpa till att skriva ett klagomål.      (S1) 

 

Avseende utvärderingen av Stadsmissionens insatser menar direktorn att de kommer att 

genomföra en deltagarundersökning, så kallad skattningsmätning, med jämna intervall en till 

två gånger om året framöver. Han anser dock att själva kvaliteten i arbetet är svårare att mäta. 

 

5.2 De som tar del av insatserna 

Då vi behandlar ett känsligt ämne ur etisk synpunkt har vi valt att kalla våra respondenter vid 

fingerade namn för att skydda deras identitet, Åsa och Mikael. Under följande två rubriker ger 

de sin bild av olika aktörers insatser i Kalmar kommun. 

 

5.2.1 Åsa 

Enligt överenskommen tid och plats träffar vi Åsa i KRIS lokaler på Storgatan. Åsa är i 

trettioårsåldern och hon beskriver att det var hennes drogmissbruk som föranledde hennes 

hemlöshet. Sedan januari månad bor hon i en lägenhet som KRIS, Kriminellas revansch i 
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samhället, tillhandahåller. Hon beskriver att hon för tillfället ser ljust på tillvaron och 

framtiden då hon har varit drogfri i två månader. Under tiden som hon missbrukade hade hon 

ingen egen bostad utan bodde hos en vän i nio månader som också hade 

missbrukarproblematik. Hon förklarar: 
 

De nio månaderna var den största misären i mitt missbruk. Sedan har jag ju missbrukat till och från i rätt 

många år och så, fast jag har ändå skött det snyggt, kan man säga. Jag har ändå gjort allt gentemot 

socialen, jag har jobbat och ändå kommit undan. Det är aldrig någon som har vetat om mig. Visst jag har 

fått många frågor liksom, men jag har alltid nekat, ljugit rakt av. Sen när det sprack då sprack det 

ordentligt.      (Åsa) 

 

Under den här tiden var hon i kontakt med socialförvaltningen i Kalmar som betalade ut 

försörjningsstöd till henne, en insats som krävde att hon skulle lämna urinprov utan spår av 

droger och alkohol. På frågan om hon har blivit erbjuden en lägenhet i form av 

andrahandkontrakt svarar hon att det inte var något som de prioriterade då hon inte sov under 

bar himmel utan bodde hos sin vän. 

 

En annan aktör som hon har kommit i kontakt med är Stadsmissionen. Hon beskriver att hon 

gick dit relativt ofta och att de var ett stort stöd i hennes tillvaro: 
 

Stadsmissionen hjälpte mig väldigt mycket under tiden jag var i ett missbruk. Alltså, jag fick mat och så 

vidare. De är suveräna när man är i missbruket. Man kan äta nästan gratis och det är varmt att komma in 

där när det spöregnar ute och man står utan allt. Så ja då är de kanon, det är de verkligen. (Åsa) 

 

Vändpunkten kom efter att hon upplevt att hennes missbruk resulterade i ett destruktivt 

tillstånd där hennes liv påverkas negativt på alla områden. Hon berättar att hon en torsdag 

ringde till sin pappa och bad honom att komma och hämta henne. Han hade inte möjlighet att 

hämta henne förrän några dagar senare, på lördagen. Hon beskriver att hon hade svårigheter 

att få tiden att gå däremellan. 
 

Så jag gick där och vankade av och an liksom. Men jag försökte ändå hålla mig från missbrukarna, för 

om jag hade börjat där igen på fredagen så hade jag antagligen inte åkt på lördagen. Så det var många 

timmar att vänta. Men sedan åkte jag iväg och återvände inte. Det var jag själv och ingen annan som 

hjälpte mig. Så var jag hos pappa i veckan och sen blev jag inskriven på Esmeralda i Smedby.   (Åsa) 

 

Under sju veckor var hon inskriven på kvinnoboendet Esmeralda samtidigt som hon fick 

behandling vid sidan om hos ADT, alkohol och drogterapeuterna. Detta efter att hon ringt till 

socialtjänsten och bett om deras hjälp. Om Esmeralda som insats säger Åsa: 
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Man kan ju bo där ett helt år men jag tyckte det räckte för mig de sju veckorna. Det är ändå, visst man 

har sitt eget rum, men man bor ändå med fem sex andra tjejer, och att bo så tätt inpå varandra är jobbigt, 

jag behöver mitt egna.     (Åsa) 

 

Under tiden på Esmeralda tog hon på eget initiativ kontakt med KRIS. Genom dem fick hon i 

januari i år tillgång till en av deras lägenheter. Kravet för att få bo kvar där är bland annat att 

hon fortsätter hålla sig drogfri, vilket kontrolleras genom urinprov. KRIS insatser är hon mer 

än nöjd med. Hon förklarar att hennes kontaktperson där är med på alla hennes möten hos 

socialtjänsten och att han avsätter mycket tid för att stötta henne. 
 

Man mår skit och har jättemycket ångest över allt man har gjort, och då ringer jag honom och det är 

väldigt sällan han säger nej liksom. Antingen kommer han eller så går jag till honom, eller så åker vi till 

Ikea och handlar lite, eller gör nått liksom för att glömma för stunden. Så han finns verkligen där. Han 

vet ju vad jag går igenom.     (Åsa) 

 

Vad beträffar hur socialtjänsten har bemött henne under hennes tid som hemlös anser Åsa att 

det har förändrats sedan hon blev drogfri. Sedan dess har de blivit mer vänligt inställda till 

henne menar hon. Hon anser dock att hennes handläggare på vuxenutredningen har stått upp 

för henne hela tiden och enligt Åsa är handläggaren nöjd med hennes utveckling, att det går 

bra för henne.  

 

På frågan om hon anser att Kalmar kommun arbetar i tillräckligt stor utsträckning med 

hemlöshetsproblematiken, förklarar hon att hennes upplevelse är att de inte gör det i tillräcklig 

omfattning. 
 

Jag tror att de måste bli mer öppna och verkligen se det som sker i samhället överhuvudtaget. Man kan 

inte sitta på kontoret och läsa i en bok hur tillexempel en amfetaminpåverka människa ser ut. Alla ser 

olika ut, alla beter sig olika /…/ Så jag tror att de behöver mer kunskap.  (Åsa) 

 

5.2.2 Mikael 

Vi träffar Mikael i Stadsmissionens lokaler som ligger i centrum enligt överenskommen tid 

och plats. För att kunna genomföra intervjun utan risk för att bli störda eller avbrutna har vi 

fått tillgång till ett kontor. 

 

För närvarande bor Mikael i en andrahandslägenhet på 27 kvadratmeter utanför Kalmar. 

Mikael är i femtioårsåldern och har jobbat sedan han gick ut gymnasieskolan. På grund av en 

motorcykelolycka i tidigare år har han haft problem med sin rygg, en skada som förvärrades 

av att han åkte mycket bil i sitt jobb. Efter ett tag bestämde han sig för att gå till läkaren där 

han fick förklarat för sig vad som var fel, en kota i ryggraden hade flyttat sig och tryckte mot 
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nervbanan. Han blev sjukskriven men ville med hjälp av försäkringskassan komma igång och 

arbetspröva halvtid. Sedermera omtolkade dock försäkringskassan, enligt Mikael, underlaget 

från hans läkarundersökning med påföljden att han fick återgå till sitt tidigare arbete. Ett 

arbete som förstörde hans rygg ytterligare eftersom han var tillbaka i samma bil. 

Mikael förklarar att det i princip blev platt fall efter detta då han upplevde det som att varken 

försäkringskassan eller arbetsförmedlingen var villig att hjälpa honom. Vidare strök 

försäkringskassan hans SGI, sjukpenninggrundande inkomst, vilket resulterade i att hans 

grundläggande trygghet försvann. 
 

Så jag var helt satt på bar backe, så det var bara att knacka på hos soc. Precis efter där kommer beslutet, 

och jag såg framför mig med en gång att nu förlorar jag allt som jag har byggt upp under femton års tid. 

Jag har ju ingen chans, det är ingen som fattar, ingen som lyssnar för de struntar fullständigt i vad jag har 

gjort innan /.../ Sen slutade det med att jag i två års tid, det var ingen som lyssnade, kvittade vad man 

gjorde.      (Mikael) 

 

Mikael berättar att hans husläkare skrev till försäkringskassan och förklarade situationens 

allvar men utan resultat. Det slutade med att han blev av med sin lägenhet i centrala Kalmar, 

sålde av en stor del av sitt möblemang och tvingades flytta till en liten etta i ett ytterområde.  
 

Jag kände mig helt bortspolad. Det fanns ju ingen koppling alls till det man hade gjort innan. Man skäms 

ju men trodde ändå att det skulle fixa sig men knappast, för SGI var ju struken, jag var fortfarande satt 

under socialen.     (Mikael) 

 

Mikael berättar att han kämpade i ett halvår för att försöka klara sin ekonomiska situation 

genom att han fick tag på ett arbete vid sidan om samt fick hjälp av vänner. Tillslut var det 

dock ohållbart då pengarna knappt räckte till hyran varpå han för cirka ett halvår sedan kände 

sig tvungen att ta kontakt med socialtjänsten igen.  
 

Så för ett halvår sedan knackade jag på dörren till soc. Det är bara att erkänna sa jag att det går inte, ni 

måste hjälpa mig. Och det är ju såhär att det är ett bollplank hela tiden därnere, att ju längre tid det tar 

innan du kan komma dit ju längre dröjer det innan de kan ta ett beslut. Så jag var motad ett tag där /…/ 

För de ville ju inte få in mig i systemet för det kostar ju pengar.  (Mikael) 

 

Mikael förklarar att han hamnade i en situation där det slutade med att han blev vräkt. Vidare 

berättar han att det var svårt att få tag i en bostad eftersom ingen vill skriva kontrakt med 

någon som inte har en fast inkomst. En vän ordnade emellertid så att Mikael skulle få 

möjlighet att hyra ett hus, något som dock inte gick att genomdriva då socialtjänsten inte 

beviljade bistånd, då de ansåg att han inte hade gjort vad som skäligen krävdes för sin egen 

försörjning. 
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Och så ska man behöva leva på vänner och föräldrar igen. För man måste ju leva, man måste ju käka, 

man måste ju kunna förflytta sig. Det slutade med att jag bodde tre veckor förra året på vandrarhem och 

sen tryckte vi på så mycket vi kunde och då sattes jag på boendet Gladan. Jag struntade i vilket då för jag 

hade ju ingen bostad, men Gladan ska ju egentligen vara till för personer som är redlösa. Så vi fick svar 

från socialstyrelsen att vi inte ska vara där, vi faller inte under det kriteriet.  (Mikael) 

 

Mikael uppger att han var fortsatt drivande i sitt letande efter bostad och presenterade olika 

lägenheter med låg hyra var och varannan dag i fem månaders tid från bland annat 

Kalmarhem och från privata bolag. Han tolkar det som att socialtjänsten ville bli av med 

honom eftersom deras förslag på rekommenderade lägenheter som han skulle söka fanns i 

andra kommuner såsom Mönsterås, Blomstermåla och Västervik. 
 

Då sa hon bara att du kan flytta vart du vill i Sverige, det finns jobb och lägenheter överallt. Ja men det 

löser ju inga problem sa jag då för det har jag ju bevisat här nu. Jag menar, det kvittar ju, funkar det inte 

på hemmaplan så funkar det ingen annanstans heller.   (Mikael) 

 

På boendet Gladan bodde Mikael i tre veckor och kort därefter berättar han att han kom i 

kontakt med Stadsmissionen för första gången genom en gammal arbetskamrat till honom, 

som upplyste honom om att det fanns möjlighet att äta där för en liten summa pengar.  
 

Sen har jag nyttjat Stadsmissionen till och från, man käkar för trettio spänn /…/ Jag har haft mer eller 

mindre ett kontor här några gånger i veckan också. Jag brukar låna skrivbordet och sitta där med mina 

papper och post och få ordning på det. Så jag känner alla här och vissa har inte här att göra för de är 

väldigt intelligenta, men hamnar du snett så kvittar det. Blir du nedslagen och hamnar utanför systemet 

så går det inte att komma tillbaka.    (Mikael) 

 

Till skillnad från hans syn på socialtjänsten har han bara positiva saker att säga om 

Stadsmissionen 
 

Det är få personer som har lyckats göra så mycket som Stadsmissionen för noll och ingenting. De säljer 

ju saker därute och har hur många personer som helst involverade. De hjälper folk att komma på benen 

och må bra igen. Och jag menar, det soc håller på med kostar bara pengar och de får ju bara folk att må 

dåligt. Det finns ju ingenting där som är i närheten av hur verkligheten ser ut.  (Mikael) 

 

Vad gäller egen försörjning så upplever han att han har gjort sitt yttersta. Han berättar att han 

blev uttagen som försäljare bland över 300 sökande förra våren. Förutsättningarna för jobbet 

var att han skulle ha bredbandsuppkoppling och stå för kostnaden av bensin till bilen under en 

månads tid innan han fick lön. Då hans bil stod avställd vid den tidpunkten tog han kontakt 

med socialtjänsten i hopp om att få ekonomiskt bistånd som skulle kunna finansiera de givna 

förutsättningarna.  
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Så då kallar jag till soc och sa som det var, men det var ju ingen som trodde att jag kunde få ett sånt jobb 

med den lönen och det direkt. Men de lovade att de skulle hjälpa mig, jag skulle få 4000-5000. Jag åkte 

iväg på en kurs och kom tillbaka och skulle jobba. Medan jag var på kurs hade jag kompisar som hjälpte 

mig att fixa till bilen, men när jag kom tillbaka nekade soc. Det gick väl en fjorton dagar och sedan blev 

jag uppsagd eftersom jag inte kunde ta mig ut på fältet.   (Mikael) 

 

Det här är inte det enda arbetet som Mikael menar att han har sökt. Han anser dock att det inte 

har någon betydelse hur många arbeten han söker eller hur mycket han anstränger sig 

eftersom socialtjänsten ändå förefaller vara negativa. En månad sökte han 25 arbeten, men vid 

det tillfället menade handläggaren att hans utbildning inte var kvalificerad nog för att söka 

dessa, med påföljden att han nekades försörjningsstöd och ombads att göra en ny lista. 

 

Mikael är missnöjd över socialtjänstens insatser och hur de har hanterat hans ärende. Han 

menar även att det har varit svårt att få kontakt med handläggarna på socialtjänsten. Det här är 

även något som de, enligt honom, har fått en tillsägelse av från socialstyrelsen, då 

myndigheter ska svara inom en viss tid samt spara mail, och dokumentera dessa då de är lika 

viktiga som ett fysiskt papper.  
 

Jag skrev ett mail: jag vore tacksam om ni kunde svara snarast så vi får reda ut det här, för det går ju till 

kronofogden. Men inte ett ljud, de lägger locket på. Då ringer man och då är hon tjänsteledig, han har 

semester. Så alla hade en ursäkt, det fanns ingen på plats /…/ Säger någon att jag har fått ett jobb och 

behöver 500 kronor extra för en bussbiljett, då säger soc nej, för de tar bara efter normen /…/ Allt de är 

intresserade av är att hitta en väg för att kunna neka.  Du får ett svar att du inte har gjort något skäligt för 

egen försörjning. Men vad ska man göra när det inte finns jobb, det går ju inte.  (Mikael) 
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6. ANALYS 

I det här kapitlet kommer vi att analysera vårt resultat med utgångspunkt i våra frågeställningar. 

Vårt syfte med studien var att undersöka hur insatserna ser ut som olika aktörer, 

socialförvaltningen och Stadsmissionen, i Kalmar kommun erbjuder personer som är hemlösa. Vi 

var även intresserade av hur hemlösa personer upplever dessa insatser. För att beskriva och förstå 

myndigheters och frivilligorganisationers insatser för hemlösa personer kommer vi att använda 

oss av begreppet gräsrotsbyråkrati, som är en del av organisationsteorin, i våra resonemang. Vi 

kommer även att koppla analysen till delar av vår tidigare forskning, närmare bestämt Cecilia 

Jonssons avhandling om de skillnader som föreligger i frivilligorganisationers och socialtjänstens 

organisatoriska förutsättningar (se 2.4). 

 

Den teori som vi har valt menar att byråkratin bland annat kännetecknas av att den är 

specialiserad. När vi analyserar vårt intervjumaterial med socialsekreterarna framkommer 

detta faktum relativt tidigt i intervjun. Den enhet S1 och S2 arbetar på är inriktad mot 

missbruksproblematik för vuxna. Insatsåtgärderna kommer med andra ord att anpassas efter 

detta specialiseringsområde varpå bostadsfrågan kommer i skymundan. Det här är något som 

blev påtagligt i Åsas fall då hon förklarar att fokus låg på att avhjälpa hennes drogmissbruk 

och inte att ordna hennes bostadsförhållande, trots att det var något hon hade efterfrågat. 

Istället bodde hon nio månader hos en vän som också hade missbruksproblematik. Vid ett 

tillfälle blev hon inskriven på kvinnoboendet Esmeralda, vilket löste bostadssituationen, men 

enbart temporärt då det inte är en långsiktig lösning i och med att personen skrivs ut efter en 

viss tid. Åsa upplevde dessutom detta som en icke tillfredställande lösning eftersom hon 

bodde med sex andra kvinnor där och inte fick tillgång till ett privatliv. Den här 

specialiseringen är ofrånkomlig i en byråkratisk organisation och behöver nödvändigtvis inte 

få negativa konsekvenser för den enskilde. Det är nämligen genom att specialisera sig som en 

slags yrkeskompetens, expertis, och kvalitet växer fram där man blir bäst inom sitt område. 

Lyckas handläggaren sedan att kombinera och tillfoga andra kunskapsområden genom att 

samverka mellan olika enheter med olikartad specialistkompetens kan en helhetssyn på 

individen skapas och ett nätverk byggas upp kring honom eller henne.  

 

En utmärkande egenskap hos en byråkrati är även dess uppgift att tillhandahålla service 

samtidigt som den har en kontrollerande funktion.  Den här kontrollen är ett sätt att avgöra 

och sortera ut vilka klienter som har rätt att få tillgång till organisationens insatser. Vad gäller 

Mikaels fall tog sig den här kontrollen uttryck i att han bland annat nekades försörjningsstöd 

av socialtjänsten med motiveringen att han inte hade gjort vad som skäligen krävdes för sitt 
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uppehälle. Mikael förklarar dock att han hade adapterat deras regelsystem och sökt jobb, så 

pass många som 25 stycken en månad, men att han ändå nekades med motiveringen att han 

inte var kvalificerad nog för att söka dessa med sin utbildning. I och med det beslutet hade 

handläggaren på socialtjänsten makten att avgöra och vad Mikael ansåg i det här läget togs 

följaktligen inte i beaktande i tillräckligt hög grad. Det här fick långtgående konsekvenser för 

Mikael som blev vräkt från sin lägenhet och tvingades sälja av sitt möblemang. En annan typ 

av kontroll kan vi skönja i Åsas historia där det ställdes krav på att hon skulle lämna urinprov 

utan spår av droger och alkohol för att beviljas försörjningsstöd. En ytterligare aspekt som 

exemplifierar byråkratins roll som en kontrollerande verksamhet är Åsas återgivning av att 

hon upplevde en positiv skillnad i bemötande från socialförvaltningens sida efter att hon blev 

drogfri. Det skulle kunna röra sig om en slags belöning: om klienten handlar i 

överensstämmelse med organisationens direktiv så är hon en god klient med påföljden att 

detta belönas. I det här fallet upplevde hon att gräsrotsbyråkraterna blev mer angelägna och 

ansträngde sig mer för hennes sak. I annat fall, för de som inte klarar av att hålla sig drogfria 

eller på annat sätt följa uppsatta riktlinjer, så kan detta ta sig uttryck i en slags bestraffning där 

insatserna blir sämre eller i värsta fall till och med dras in.  

 

Detta resonemang om byråkratins krav och kontrollfunktion styrks av det faktum att S1 och 

S2 själva uppger att en viss kravbild ställs på klienten och om klienten inte uppfyller dessa 

angivna krav medför det att han eller hon inte får ta del av socialförvaltningens insatser. Det 

här är ett komplext sakförhållande eftersom myndigheter på något sätt ändock måste använda 

någon slags gränsdragning i form av vilka som har rätt att erhålla service och vilka som inte 

har det i fråga om insatser, för annars kan mer eller mindre alla hävda att de har rätt till dessa. 

Hjälpen bör dock vara till för de mest utsatta grupperna i samhället. Kontrollfunktionen, där 

klienterna tvingas leva upp till vissa kriterier, är på så vis en produkt av gränsdragningen. Vi 

kan även förstå tillämpningen av kontroll och gränsdragningar utifrån resonemanget i 

Jonssons avhandling. Utifrån denna kan socialtjänstens uppbyggnad och organisering anses 

tillhöra den regulativa pelaren som karakteriseras av en formell ordning som vilar på 

bestämmelser, kontroll och sanktioner.  I och med detta och att socialtjänsten är en offentlig 

myndighet finns det ett krav på att arbetet genomsyras av en likabehandling av klienter för att 

tillförsäkra medborgarna en rättsäker ärendegång. Det här kan kontrasteras gentemot den 

normativa pelaren, där Stadsmissionen i egenskap av frivilligorganisation innefattas, vars 

arbete istället kännetecknas av ett moraliskt ansvar, utan en lagstadgad skyldighet och 

sanktionsmöjligheter (jmf. Jonsson 2006, s. 56-57). Stadsmissionen som är en 



 

37 

 

frivilligorganisation har således en annorlunda typ av fordran på de personer som de kommer 

i kontakt med. De bedriver inte någon myndighetsutövning vilket påverkar insatserna och 

kraven som ställs på individen.  Efter att ha jämfört empirin mellan dessa två intervjuer 

framstår det som att kravbilden i Stadsmissionens fall inte är lika kontrollerande.  Då det 

enligt direktorn inte finns något nykterhetskrav på Stadsmissionens dagverksamhet i Kalmar 

skulle personen i princip kunna komma dit berusad utan att det skulle leda till sanktioner och 

indragna insatser. Det tycks handla mer om motivationsaspekter såsom att personen själv ska 

vilja få till stånd en förändring. Uppfyllandekriterierna för att få tillgång till insatserna tycks 

dessutom vara mer förhandlingsbara och något som växer under resans gång där personen 

ifråga förväntas ta mer ansvar allteftersom.  

 

Johansson pekade i teoriavsnittet (se 4.1 gräsrotsbyråkrati) på att den byråkratiska 

organisationen inte kan ta hänsyn till den enskilda människans livssituation då deras 

verksamhet bygger på masshantering av klienter. Tendenser till att allmängiltiga regler 

tillämpas på enskilda ärenden i arbetet kan exemplifieras utifrån Mikaels situation då han 

behandlades utifrån på förhand givna mallar och där socialtjänsten inte vägde in hans totala 

situation eller hans tidigare livserfarenheter. Vi kunde utläsa en stolthet när Mikael berättade 

att han hade varit självförsörjande och arbetat hårt sedan han slutade gymnasiet. När han 

senare befann sig i en livskris och tvingades ta kontakt med socialtjänsten fick de dock den 

bilden av honom att kännas oerhört avlägsen, då de endast fokuserade på den nuvarande 

situationen och hans beroende av dem. Annorlunda uttryckt fick de honom att känna sig som 

en i mängden, som ett ärende bland många andra där hans livshistoria inte bekräftades och 

uppmärksammades. Detta resonemang överensstämmer med den byråkratiska 

organisationsformen om att anpassa människan till organisationen och omvandla individer till 

klienter. Det finns dock en diskrepans mellan Mikaels ovannämnda skildring av hur 

socialförvaltningen hanterar ärenden och socialförvaltningens egen syn på detta, i egenskap 

av S2 som vi intervjuade. Hon menar tvärtom att det ligger i deras uppdrag att anpassa 

insatserna efter den enskilda individen, att inta en helhetssyn samt göra denne delaktig i 

åtgärdernas utformning. 

 

Den byråkratiska organisationsteorin betonar emellertid att myndigheter bedriver någon form 

av masshantering. Resultatet i vår studie visar att det finns en svårighet i att tillhandahålla 

individbaserade lösningar i och med att myndigheter handhar ett stort antal människor på ett 

administrativt sätt och därtill med resurser som är begränsade. För att skräddarsy insatserna 

innebär det att socialsekreteraren måste ha en relation till klienten och lära känna denne. En 
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djupgående relation byggd på hänsyn och samförstånd blir i praktiken svåruppnåelig, men 

inte nödvändigtvis omöjlig, när en socialsekreterare i realiteten kan ha hand om över 100 egna 

ärenden. Vi ställer oss därför kritiska till teorin i det avseendet att vi inte vill dra så långtående 

slutsatser som att tänka i termer av masshantering. Ett sådant synsätt medverkar närmare 

bestämt till en förenklad framställning om hur organisationen och dess anställda hanterar sina 

klienter. Om vi godtar det här perspektivet är det samma sak som att mer eller mindre antyda 

att de socialarbetare som verkar i organisationen än viljelösa eller passiva redskap 

underordnade organisationens krav. Socialarbetaren styrs förvisso av de riktlinjer som 

organisationen har satt för uppdraget, men utöver det finns det samtidigt ett utrymme att 

handla efter vad han eller hon själv anser vara rätt och riktigt i en situation. Vi måste anta att 

socialarbetarna i grund och botten är aktiva handlande varelser och att de använder sin 

professionella yrkesroll till gagn för klienten och vad som kan anses vara bäst för denne. 

Sålunda behöver inte socialarbetaren nödvändigtvis bli ett med de värden som organisationen 

står för, då dessa automatiskt inte överensstämmer med socialarbetarens värderingar.  

 

Om socialförvaltningen enligt organisationsteorin har en byråkratisk apparatur som tillämpar 

allmängiltiga regler på enskilda ärenden tycks resultaten peka på att Stadsmissionen har en 

verksamhet som fokuserar på de enskilda ärendena. Direktorn beskriver insatsernas 

varierande karaktär och att Stadsmissionens styrka är dess flexibilitet och helhetssyn på 

människan. Han menar att Stadsmissionens insatser inte enbart handlar om att säkerhetsställa 

yttre förhållanden i personens liv såsom att ordna ett rum för natten, utan även om att 

tillgodose personens inre mående och välbefinnande. De har exempelvis tid till att fokusera på 

de vardagliga tingen i en människas liv över en fika, där personen blir sedd och lyssnad på. 

Det här resonemanget är något som bekräftas av Mikael i ordalagen att Stadsmissionen 

stärker människor och får dem att må bra i motsats till socialtjänsten. Åsa delar den här synen 

på Stadsmissionen, att deras insatser hjälpte henne mycket och var ett stöd i hennes tillvaro 

när hon mådde som sämst. Likaså upplever hon att en annan frivilligorganisation, KRIS, har 

varit behjälplig då hennes kontaktperson där avsätter mycket tid för att stötta henne. Den här 

tidsaspekten kan kopplas till Jonssons normativa begrepp, då Stadsmissionen och KRIS i 

egenskap av frivilligorganisationer har möjlighet att vara disponibla och tillgängliga under 

tider när myndigheter inte kan det. För socialtjänsten är det däremot viktigt att arbetsrättsliga 

lagar följs såsom att personalen följer utsatta arbetstider (jmf. Jonsson 2006, s. 59) 
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Det framkommer i vår empiri att det inte finns någon specifik enhet i Kalmar som har inriktat 

sig på hemlöshetsfrågor. Arbetet med hemlösa personer sker inom socialförvaltningens 

ordinarie resurser, som socialsekreterare i ekonomigrupper eller som arbetar med inriktning 

mot missbruk. Vidare har socialstyrelsen en färdig definition av begreppet hemlös som anger 

vilka som omfattas. Trots det har socialförvaltningen inte anammat varken denna eller 

utarbetat någon egen definition. Om det här sakförhållandet är generaliserbart även till övrig 

personal på socialförvaltningen och inte enbart inbegriper S1 och S2 kan vi dock inte 

säkerställa. Vi kan bara utgå från deras utsagor då vårt material bygger på deras intervju. Men 

i och med att S1 och S2 representerar socialförvaltningen så kan det ändock konstateras att 

organisationen som de arbetar för har varit otillräckliga i att integrera viktiga riktlinjer och 

fundamentala hållningar. 

 

För att bedöma vem som har rätt till en insats så måste det följaktligen finnas en klar 

definition av vilka som omfattas av hjälpen. Det som blir påtagligt i det här fallet är att själva 

bostadslösheten hamnar i skymundan och inte ses som det huvudsakliga problemet. Istället 

läggs fokus på andra sociala problem såsom missbruk eller psykiska funktionsnedsättningar 

om sådant finns med i problembilden. S1 och S2 bekräftar detta, nämligen att de inte har 

någon erfarenhet av att handlägga fall där enbart bostadsfrågan är aktuell och ingen annan 

problembild finns. Då en person har missbruksproblem eller är psykiskt sjuk menar de att 

personen ifråga kan ta del av insatser som att få en lång placering på någon av 

socialförvaltningens behandlingshem eller hjälp via socialpsykiatrin. De som enbart är 

bostadslösa faller med andra ord mellan stolarna. Detta kan exemplifieras av hanteringen av 

Mikaels ärende. Då han inte hade någon missbruksproblematik var det specifikt hans 

ekonomiska förhållanden och hans bostadssituation som var akut. Socialförvaltningens 

insatser resulterade dock i att hans bostadssituation ”ordnades” genom att han fick ett rum på 

ett vandrarhem under en kortare tid samt senare blev placerad i en av Gladans två 

jourlägenheter i ett antal veckor. Det här uppmärksammades av Socialstyrelsen, vars uppgift 

är att granska socialtjänstens arbete, som lät meddela att Mikael inte hör hemma på den typen 

av boende då han inte faller under det kriteriet (Socialstyrelsen 2012). Vad som är relevant att 

nämna i sammanhanget är att Gladan enligt Kalmar kommuns hemsida är ett obemannat 

boende i Kalmar för personer med missbruksproblematik (Kalmar kommun 2012). Någon 

hållbar lösning gick inte att få till stånd och Mikael tvingades under sin tid som hemlös istället 

till stor del ta hjälp av föräldrar och vänner. I Åsas fall prioriterades först inte 

bostadssituationen vilket resulterade i att hon var hänvisad till att bo hos en vän under nio 
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månaders tid. Fokus låg istället på hur de skulle ta sig an hennes missbruk och få henne att bli 

drogfri. Ett steg i den här planen blev därför att placera henne på Esmeralda samtidigt som 

hon fick behandling under tiden. I slutändan var det Åsa själv som var drivande i sitt 

bostadssökande och med hjälp av sin kontaktperson på KRIS ordnade ett boende i en av KRIS 

lägenheter. S1 och S2 gav flera gånger uttryck under intervjun för att de fokuserar på 

missbruket i sina insatser. Trots detta verkar det som att de indirekt är medvetna om vikten av 

att en person har ett ordnat och varaktigt boendeförhållande där han eller hon kan känna sig 

trygg. Vid ett tillfälle förklarar de nämligen att de har haft män som har levt annullerande liv i 

många år men när de sedan har fått ett boende så har allting lugnat ner sig såsom anmälningar 

från polis och sjukvård. Angående bostadsfrågan, uttrycker direktorn på Stadsmissionen 

önskemål om att vidga perspektivet och börja med det mest elementära först, nämligen 

bostad, och motivera till vidare förändring utifrån det, istället för att göra tvärtom. Idag börjar 

människobehandlande organisationer i Kalmar oftast i andra änden, exempelvis behandling 

för missbruk först.  

 

Vad beträffar Kalmar kommuns insatser för hemlösa personer finns det idag en brist på 

långsiktiga lösningar. För tillfället är en stor del av insatserna kortsiktiga temporära boenden. 

Övergångsbostäder kan fylla en viktig funktion i det här sammanhanget, då möjligheten finns 

för klienten att ta över kontraktet efter ett års tid. I Kalmar förfogar inte socialtjänsten över 

egna bostäder, utan är hänvisade till kontakt med bland annat det allmännyttiga 

bostadsbolaget Kalmarhem som ägs av kommunen. Detta samarbete mellan 

socialförvaltningen och Kalmarhem bidrar med möjligheten att hjälpa till med en lösning för 

den hemlöse personen. Det finns dessutom två bostadshandläggare som arbetar mot 

bostadsmarknaden och har kontakt med hyresvärdarna i kommunen, i de fall socialnämnden 

behöver bevilja bostäder. Här finns det således en potentiell utsikt för en insats som i 

förlängningen kan bli långsiktig. Problemet idag är det finns en brist på bostäder överlag och 

att det därmed skulle behövas många fler. Även Stadsmissionens hemlöshetsarbete vad gäller 

bostadsfrågan är kortsiktig. De löser boende genom att utnyttja sina kontakter för att hysa in 

personer för natten. Vad gäller härbärge menar direktorn i likhet med S1 och S2 att det finns 

ett behov av ett sådant. Han är dock av den åsikten att det finns en fara med att vi löser 

hemlöshetsfrågan med akuta insatser som görs permanenta. Ett akutboende ska följaktligen 

enbart vara akut och inget ställe personen ska vara kvar på en längre tid. 

 

Överlag anser Åsa att Kalmar kommun inte arbetar med hemlöshetsproblematiken i 

tillräckligt stor utsträckning. Hon anser att myndigheter och organisationer bör bredda sina 
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perspektiv och se det som sker i samhället. En viktig del i att förbättra sina insatser och 

utarbeta nya är att utvärdera dem. På socialförvaltningen tycks det finnas ett system för detta 

vilket är positivt då det i förlängningen kan leda till att kvaliteten i insatserna höjs. Vad som 

även är positivt är att socialtjänsten enligt S1 och S2 arbetar i nätverk med andra kommuner 

såsom Karlskrona, Växjö, Halmstad och Kristianstad. Genom dessa samverkansträffar, där de 

får möjlighet att diskutera olika boendelösningar och ta del av varandras erfarenheter och 

arbetssätt, kan de möjligen framöver hitta ett fungerande arbetssätt för hemlöshetsfrågor.  

Det är dock viktigt att inte luta sig tillbaka och slappna av efter en utvärdering, utan även ta 

tillvara på det som framkommer i själva utvärderingen. Det är först då som denna fyller en 

funktion och kan vara ett viktigt led i förbättringar av insatserna.  
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Vårt syfte med uppsatsen var att ta reda på vilka insatser som olika aktörer i Kalmar kommun 

tillhandahåller personer som är hemlösa samt hur dessa upplevs och fungerar. För att få 

klarhet i vår frågeställning genomförde vi intervjuer med representanter från 

socialförvaltningen och Stadsmissionen. Förutsättningarna för dessa två skiljer sig då 

socialförvaltningen är en myndighet vars verksamhet drivs av skattemedel medan 

Stadsmissionens verksamhet bygger på ideellt arbete. Vi var även intresserade av hemlösa 

personers synpunkter om huruvida han eller hon upplever sig få stöd och hjälp från 

kommunala aktörers insatser. Därför genomfördes även två sådana intervjuer.  

 

Det som studien framförallt visar på är att hemlöshet inte ses som ett problem i sig. Våra 

informanter, i form av aktörer från socialförvaltningen och Stadsmissionen, menar att 

hemlösa personer ofta har en sammansatt problembild där missbruk och psykisk ohälsa är 

vanligt förekommande. Vår uppfattning är att det senare är det som prioriteras i 

åtgärdsplaneringen och att bostadsfrågan därmed kommer i skymundan. Vi menar att det är 

viktigt att se hemlösheten som ett problem i sig, och inte låta andra sakförhållanden få 

företräde. Att ha en egen bostad är dessutom så pass grundläggande att det borde få större 

utrymme i planeringen. Något som är avhängigt vårt resonemang om att andra problembilder 

prioriteras är att socialförvaltningen inte har någon specifik enhet i Kalmar som är inriktad på 

hemlöshetsfrågor. Detta medför att de befintliga enheterna får ta sig an arbetet med 

hemlösheten. Problematiken med det är att insatsåtgärderna anpassas efter detta 

specialiseringsområde med konsekvensen att bostadsfrågan försummas. De socialsekreterare 

vi intervjuade arbetar med inriktning mot missbruksproblematik, varpå behandling är det som 

fokuseras och inte att ordna den hemlöses bostadsförhållanden. Vi menar att bostadsbristen är 

ett strukturellt problem men som på detta sätt görs till ett individuellt problem genom att 

tillgripa behandlingsmetoder och fokusera på den enskildes egenskaper. För att kunna 

tillhandahålla ett tillfredställande insatsarbete för hemlösa personer menar vi att det även är 

centralt att aktörerna i kommunen anammar en definition av hemlöshet med vilka som 

omfattas av begreppet. I nuläget har socialförvaltningen i Kalmar kommun inte utarbetat 

någon, och vilka som avses när de talar om hemlöshet blir diffust. Utifrån detta anser vi att 

det blir svårt att bedriva ett hemlöshetsarbete då det inte finns integrerat i organisationen vilka 

som åsyftas eller omfattas.  
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En annan slutledning som vi vill framhålla utifrån våra resultat är myndigheters brist på 

individbaserade lösningar. Då socialförvaltningen handhar ett stort antal människor med 

begränsade resurser menar vi att det i förlängningen kan få konsekvenser för den enskilde 

klienten. För att kunna anpassa insatserna efter den enskilde krävs det att handläggaren har 

kunskap om individens situation och en klientkontakt som genomsyras av närhet och tillit. 

Vid hantering av ett stort antal människor försvåras möjligheten till detta eftersom klienten 

tenderar att bli ett ärende i mängden. I och med det här kan ett ojämlikt förhållande växa fram 

där klienten får ett obetydligt utrymme att hävda vad som är bäst för honom eller henne, med 

resultatet att klienten känner sig missnöjd och förbisedd. I det här sammanhanget är det av 

stor vikt att varje enskild socialarbetare förvaltar sitt handlingsutrymme till att tillgodose 

klientens behov. Socialarbetaren styrs visserligen av de riktlinjer och ramar som 

organisationen har satt för uppdraget, men därutöver finns det samtidigt ett utrymme att 

handla efter vad han eller hon själv anser vara rätt och riktigt i en situation. Utifrån våra 

resultat förefaller det som att våra hemlösa respondenter upplever att Stadsmissionen lyckas 

med uppdraget att uppmärksamma hela individens livssituation. Stadsmissionen är eljest en 

frivilligorganisation och bedriver därför inte någon myndighetsutövning, vilket påverkar 

insatserna och kraven som ställs på individen. Vi tycker oss kunna se att de personer som av 

socialtjänsten anses som ”hopplösa” fall kan få stöd och hjälp av Stadsmissionen, personer 

som annars kanske faller mellan stolarna. Med hopplösa fall åsyftas de hemlösa personer som 

har fått ta del av någon insats en eller flera gånger men som inte har uppnått tillfredställande 

resultat då de sedan har visat på att de inte klarat av att exempelvis sköta ett 

andrahandskontrakt som de har blivit beviljade. Det här tror vi kan ha att göra med att 

Stadsmissionen i egenskap av en frivilligorganisation känner ett moraliskt ansvar att finnas 

tillhands för de utsatta personer vars hjälpbehov inte handhas eller tillgodoses av någon annan 

verksamhet. Vad vi anser är viktigt att nämna i sammanhanget är att Stadsmissionen fungerar 

som en kompletterande verksamhet till kommunala myndigheter och att det är viktigt att båda 

finns då de fyller olika funktioner. 

 

Det framkommer vid ett flertal tillfällen att Mikael och Åsa är mer negativt inställda till 

socialtjänstens insatser i förhållande till vad de är mot Stadsmissionens. Det är dock inte 

alltigenom rättvist eller adekvat att jämföra dessa två verksamheter eftersom de har olikartade 

uppdrag och därmed även olika förutsättningar i förhållande till sina klienter. Som vi tidigare 

har redovisat är socialförvaltningen en myndighet som har en lagstadgad skyldighet att 

tillhandahålla service till utsatta grupper. Det här ger dem även rätten att i motprestation ställa 
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krav på dessa grupper när de får tillgång till insatserna. I och med det här blir 

maktförhållandet ofrånkomligt eftersom deras arbete innefattar myndighetsutövning, vilket 

kännetecknas av en offentlig maktbefogenhet i relation till individen. Det asymmetriska 

maktförhållandet blir sålunda påtagligt i och med att klienten ansöker om resurser som 

organisationen besitter. Vidare ligger det på organisationens uppdrag att utreda klientens 

situation om huruvida han eller hon är berättigad till dess insatser. När klienten får sin 

situation utredd finns risken att han eller hon kan komma att känna sig utelämnad då stora 

delar av de privata angelägenheterna uppmärksammas. Om utfallet sedan inte blir som 

klienten önskat, utan ett negativt beslut meddelas såsom avslag på en ansökan, kan det 

påverka dennes syn på organisationen och även synen på enskilda handläggare. Då 

Stadsmissionen inte är en myndighet, utan en organisation som bygger på ideellt arbete, är det 

möjligt att individen inte har lika höga krav och förväntningar. Den hemlösa personen 

kommer må hända dit med andra förväntningar och känner sig tacksam och nöjd för den hjälp 

som erbjuds eftersom de vet med sig att frivilligorganisationens insatser är något som finns 

utöver det som åligger staten eller kommunen. Det här kan således vara en tänkbar förklaring 

till att Åsa och Mikael har en mer positivt bild av Stadsmissionens verksamhet än 

socialförvaltningens.  

 

En annan aspekt som vi har belyst är att vi i fråga om Kalmar kommuns insatser efterfrågar 

mer långsiktiga lösningar för hemlösa personer, och inte i huvudsak kortsiktiga tillfälliga 

boenden. Överlag verkar det dock som att resurserna har minskat samtidigt som 

socialförvaltningen i likhet med Stadsmissionen menar att det idag finns färre lägenheter 

tillgängliga vilket resulterat i att det är svårare att tillgodose hemlösa personer en bostad. S1 

och S2 befarar dessutom att kraven för att få tillgång till insatser beträffande boende såsom 

övergångsbostäder kommer bli tuffare och att det troligtvis kommer begäras mer av klienten i 

fråga innan insats beviljas. Detta är en ogynnsam utveckling då bostäder är själva 

huvudfrågan och utgör det viktigaste elementet i hemlöshetsarbetet. Tillgången på bostäder är 

dock något som sträcker sig långt utöver socialförvaltningens och Stadsmissionens 

befogenheter då det är en politisk fråga. S1 och S2 var uppgivna över det faktum att det finns 

en brist på lägenheter, och att detta förhållande ankommer på politisk nivå och inte är något 

som de har inflytande över. Socialtjänsten saknar följaktligen resurser och inflytande över 

utbudet av den ordinarie bostadsmarknaden i kommunen. I och med sitt samarbete med 

bostadsbolagen i Kalmar har de dock i viss mån tillgång till den sekundära bostadsmarknaden 

i form av andrahandskontrakt. Kraven och kriterierna för vilka av de hemlösa personerna som 
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får erhålla en sådan lägenhet stiftar dock varje hyresvärd, vilket medför att vissa av dessa 

exkluderas då de inte anses vara i allmäntillstånd för att kunna sköta en egen lägenhet. Vi 

anser att övergångsbostäder kan vara av vikt, då möjligheten finns för klienten att ta över 

kontraktet efter ett års tid. Problematiken med övergångsbostäder är dock att det kan bli ett 

förstahandskontrakt enbart under förutsättningen att personen är kapabel att hålla sig nykter 

och sköter sig i övrigt. Denna lösning inkluderar därför inte alla och frågan är då vilken insats 

personer ska få som inte kan uppfylla dessa krav. Vi menar att det måste finnas en plan även 

för dem, någonstans där de välkomnas och kan få uppleva trygghet. 

 

Socialtjänsten befinner sig följaktligen i en prekär och tudelad situation. För att minska eller 

eliminera hemlöshet måste det finnas tillgång på bostäder som kan tilldelas hemlösa personer. 

I nuläget finns det dock en brist på utbudet av bostäder samtidigt som detta faktum inte är 

något som socialtjänsten har inflytande över eller kan påverka då det ankommer på politisk 

nivå. Följden av det här scenariot är att socialtjänsten mer eller mindre tvingas tillgripa 

tillfälliga nödlösningar, såsom exempelvis akutboenden, då det saknas andra valmöjligheter 

tillhands. Resultatet blir att deras arbete och insatser i nuläget kanaliseras på att mildra 

konsekvenserna av hemlöshet, inte på att undanröja den. Problemet kvarstår dock och en 

förändring måste ske för att socialförvaltningen i förlängningen ska kunna tillgodose 

kommuninvånarnas behov. En förutsättning för att komma tillrätta med 

hemlöshetsproblematiken är att problemet prioriteras på alla nivåer och att ett 

samverkansarbete växer fram mellan olika aktörer i kommunen, där alla bidrar och där dessa 

strävar efter att gemene man ska ha rätt till en egen bostad. Att ha ett hem är ändock något av 

det mest grundläggande i en människas liv. 
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9. BILAGOR 
 

 

 

Bilaga 1: Verksamhetsöversikt 
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Bilaga 2: Blankett för etisk granskning 
 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt 

eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning 

  

 
Projekttitel: Insatser för hemlösa personer; en kvalitativ studie över Kalmar kommun 

  

 

Projektledare: Emelie Samuelsson och Emelie Strömbäck 

  

 Handledare: Ulf Drugge  

     Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 

ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 

(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 

forskningen)? 

  X 

 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 

2003:460) 

  X 

 

 
 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
  X 

 

 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 

eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 

av försöksledaren)? 

  X 

 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 

forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är 

uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 

heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans godkännande  

(t ex enkäter i skolklasser). 

  X 

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

  X 

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 

(PUL- ansvarig).   

  X 

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 

eller motsvarande). 

  X 

 

 

http://www.epn.se/


 

51 

 

 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Ort och datum: 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

Projektledare eller motsvarande: 

 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

………………………………………………………………………………………. 

titel 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

Underskrift projektledare eller motsvarande: 
 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Handledare: 

 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

………………………………………………………………………………………. 

titel 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

 

Underskrift av handledare: 

 

 

………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 3: Arbetsfördelning 
 

 

Vi har valt att genomföra studien tillsammans i så stor utsträckning som möjligt. Vid 

genomgång och bearbetning av artiklar och litteratur har vi delat upp materialet och sållat var 

och en för sig. Vad beträffar intervjuerna har vi båda aktivt deltagit och genomfört de fyra 

intervjuerna tillsammans och sedan transkriberat hälften var. Under själva skrivprocessen har 

det funnits ett regelbundet utbyte av åsikter, där var och en har bidragit. För att få ett 

genomgående och samstämmigt flöde i texten har vi undvikit en uppdelning av skriveriet. 

Därav har Emelie Strömbäck varit den som suttit vid tangentbordet. 


