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The aim of this study was to illuminate how social workers in social services work with the 

social phenomenon, homelessness in two municipalities. The study is based on qualitative 

semi-structured interviews with interviewees from a department of social services. Our 

theories that we used was resistant inequality, structural discrimination, exclusion, 

empowerment and representation. After compilation of our empirical our conclusions are that 

homelessness is a complex phenomenon. Social workers handles homelessness based on 

client’s needs and the work is individualized. There are no specific plans or guidelines. 

Homelessness is integrated in the organisation. The responsibility lies mainly on the 

individual to find housing. One other conclusion is that the landlords and housing are the 

largest affiliates to the social services regarding homelessness. The social workers work to 

prevent evictions by grants rent arrears because the housing market is the biggest problem. 

It’s a growing problem in both municipalities.  
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Förord 

 

Ett stort tack till våra intervjupersoner som ställde upp även under er höga arbetsbelastning. 

Det är ni som har gjort vår studie möjlig och vi uppskattar att ni tog er tid. 

Tack även till vår handledare Ulf Drugge som har hjälpt oss genom denna fantastiska tid. 

Till sist vill vi tacka våra närmaste som har stöttat oss genom vårt uppsatsskrivande. 

 

Victoria Ax & Katarina Värnholm 

2015-05-05 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund   
  

I FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter står det skrivet att "Var och en har rätt 

till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, 

inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet 

i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan 

förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll" (Mänskliga 

rättigheter, artikel 25, 2015). Denna rättighet har även fastslagits i FN:s konvention om 

ekonomiska, sociala samt kulturella rättigheter. Det krävs gemensamma uppfattningar och 

normer för att alla nationer ska kunna sträva efter denna rättighet. Medborgarna har rätt till en 

skälig levnadsstandard och varje nation har ett ansvar att de mänskliga rättigheterna omsätts i 

lagstiftning (Mänskliga rättigheter, 2015).  

 

I Sverige finns ovan nämnda rättighet i Regeringsformen 1 Kap 2 § där "den enskildes 

personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga 

verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt 

verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa" (SFS 2014: 

1385). För att rättigheterna ska komma den enskilde till gagn på kommunal nivå är det 

kommunernas yttersta ansvar enligt Socialtjänstlagen 2 Kap 1 § att medborgarna får det stöd 

och den hjälp de behöver (SFS 2001:453). Kommunerna är även skyldiga att bistå med 

bostäder till medborgarna utifrån lagen om bostadsförsörjning: ”Varje kommun ska med 

riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att 

skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att 

ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs” (SFS 2000: 

1383). 

 

År 1995 skedde en psykiatrireform. Syftet med reformen var att förbättra livsvillkoren för 

individer med psykisk funktionsnedsättning i samhället genom större inflytande, socialt stöd 

samt ökad utbyggnad av bostäder (Socialstyrelsen, 2000). Socialstyrelsens slutrapport från 

utvärderingen av 1995 års psykiatrireform visar dock att individerna fortfarande saknar 

inflytande om den vård och det socialt stöd de får samt att både Socialtjänst och psykiatrin 

tvingats till stora besparingar (Socialstyrelsen, 2000).  
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Tv-programmet ”Uppdrag granskning” som sändes i SVT den 18 mars 2015 påvisade ett 

exempel som stämmer överens med Socialstyrelsens slutrapport. I programmet förklarar det 

personliga ombudet Pée Bergsten att både polis, psykiatri och Socialtjänst saknar lagligt stöd 

för att ta hand om utsatta individer som inte får någon form av hjälp och därmed hamnar 

mellan stolarna. Det är individen själv som måste söka hjälp i de olika instanserna. Detta 

anser Bergsten är att ställa orimliga krav då individerna ofta mår dåligt och lider av 

exempelvis svår ångest eller depression och därmed inte klarar av att hantera sin situation på 

egen hand. I programmet visas även ett reportage om en kvinna som blir utsläppt på gatan 

från en polisstation. Kvinnan hade blivit hämtad från psykakuten av polisen eftersom hon där 

hade uppträtt våldsamt på grund av att hon var utskrivningsklar. Den ansvariga läkaren 

bedömde att hon var för frisk för psykiatrin och ansåg det vara polisens ansvar att ta hand om 

henne eftersom hon var våldsam. Polisen menar att de inte vårdar psykiskt sjuka och saknar 

lagligt stöd för att ta hand om henne (Socialstyrelsen, 2000). Utifrån utvärderingarna och 

programmet ”Uppdrag granskning” kan detta vara ett exempel på en bakomliggande orsak till 

hemlöshet. Vi ställer oss frågorna; vem eller vilka hjälper de människor som befinner sig i 

utsatta situationer? Vem tar ansvaret för de som inte klarar att ta hand om sig själva? 

Socialstyrelsen (2011) rapporterade att det fanns omkring 34 000 hemlösa eller utestängda 

från bostadsmarknaden i Sverige under 2011. Nyare forskning tyder på att hemlöshet snarare 

bör kopplas samman med situationer än personer, och att hemlöshet inte är ett permanent 

tillstånd utan mer är kopplat till särskilda perioder i den hemlöses liv (Runquist & Swärd 

2001,s. 22).  I dagens samhälle använder vi ofta begreppet hemlöshet om de individer som 

saknar egen bostad, är uteliggare eller de med mycket tillfälliga och skiftande boenden 

(Anders Giertz 2001, s. 308 ref i Runquist et al 2001). Professor Hans Swärd beskriver 

begreppet hemlöshet som förhållandevis nytt och kom till först omkring sekelskiftet 1900 

(2008, s.35-37). Begreppet användes redan under 1800-talet men det fanns andra begrepp som 

brukades mer flitigt (Swärd 1998, s. 29). ”Husvill” och att ”gå husvill” var definitioner som 

användes på de hemlösa (ibid.). ”Lösdrivare” var ett vagt definierat begrepp som tillskrevs de 

individer som inte hade något jobb, ansågs lata och bara drev omkring. Även prostituerade, 

hallickar och zigenare karaktäriserades som lösdrivare (Edman 2008, s. 135 ref i Swärd 

2008). 

Forskaren Catharina Thörn pekar på i sin utvärdering att hemlöshetsbegreppet sedan 1990-
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talet varit tätt sammanlänkat med begrepp som psykisk störning och avvikande beteende. 

Organisationer har för att lösa hemlösheten varit inriktade på att hjälpa individer med vård 

och behandling. För att kategoriseras som hemlös och möjlighet till att få hjälp inom 

Socialtjänsten ska individen ha någon form av social problematik. De individer som är 

bostadslösa antas kunna lösa sina bostadsproblem på egen hand (2006, s. 73).  

Socialstyrelsens aktuella kartläggning av begreppet hemlöshet (2014) definieras i fyra olika 

boendesituationer; akut hemlöshet där personen är hänvisad till akutboende, härbärge, 

jourboende eller är uteliggare; boende på institutioner och kategoriboenden, där personen 

vistas på kriminalvårdsanstalt, behandlingshem eller stödboende inom exempelvis 

Socialtjänsten; långsiktig boendelösning är för de personer som av kommunen fått ordnad 

försökslägenhet eller träningslägenhet. Dessa hyresavtal är förenade med tillsyn eller 

särskilda villkor och regler. Den fjärde boendesituationen är; eget ordnat kortsiktigt boende 

där personen är tillfälligt inneboende hos vänner och släkt. Boverkets rapport ”Trösklar till 

bostadsmarknaden” (2010) tar upp att på grund av Socialstyrelsens definitioner tonas 

bristerna inom bostadspolitiken ner, det fokuseras mer på de sociala problem som ligger hos 

den enskilde (ibid). I rapporten beskrivs vidare att hemlöshet inte bara är socialpolitisk utan 

även en bostadspolitisk fråga. 

Hemlöshet som ett socialt fenomen har uppmärksammats på den regionala nivån genom olika 

strategier som framtagits av en hemlöshetsamordnare, Michael Anefur tillsammans med 

kommunerna. Regeringen tillsatte den 1 januari 2012 Michael Anefur, hans uppgifter var att 

förmedla kunskap om hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Han skulle bidra 

till att skapa långsiktiga och hållbara system, vilket innebar att arbeta fram praktiska rutiner 

och göra kommunerna uppmärksamma om det vräkningsförebyggande arbetet. Michael 

Anefur skulle i samarbete med kommunerna ta fram lokala handlingsplaner och strategier i 

form av ett "letter of intent". Där lyfte han fram olika förslag utifrån kommunernas 

förutsättningar för att få ett bra och effektivt arbete mot hemlöshet. Förslagen kunde röra sig 

om att förbättra intern och extern samverkan, möjligheter att testa nya arbetsmetoder samt 

effektivisera det vräkningsförebyggande arbetet. Anefur beskriver att arbetet mot hemlöshet 

bör ha en samhällelig samverkan mellan olika aktörer då hemlöshet och utestängning från 

bostadsmarknaden är ett komplicerat problem.  
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Sammantaget ser vi att hemlöshet är ett komplext fenomen som kräver samverkan mellan 

olika aktörer i kommunerna och handlingsplaner för att kunna motverka hemlöshet. Våra 

egna upplevelser av att vända oss till Socialtjänsten på Kalmar kommun och Mönsterås 

kommuns hemsida för att få hjälp, gjorde att vi kände oss förvirrade och vilseledda. Vi hade 

svårigheter att veta var vi skulle vända oss.  En tanke som slår oss är att de individer som 

verkligen är i behov av hjälp kan ha stora svårigheter att veta vilken kontakt som ska tas inom 

Socialtjänsten. Vi tänker oss att en första kontakt bör vara med verksamhetens 

försörjningsstöd för att därefter eventuellt bli hänvisad till en annan instans. Våra utmaningar 

blir att synliggöra och medvetandegöra socialsekreterarnas arbete inom Socialtjänsten över 

hur de arbetar med att motverka hemlöshet.  

 

  1.2 Problemformulering 
 

I en artikel i Svenska Dagbladet (2015) belyser professor Hans Swärd och rektor Per 

Eriksson, hur lite det talades om hemlöshetspolitiken under valperioden 2014. De menar att 

statsminister Stefan Löfven efter valsegern, borde gett bostadsfrågorna ett eget departement. 

Swärd och Eriksson menar vidare att det genom en målinriktad bostadspolitik går att minska 

hem – och bostadslösheten. Lösningarna för hemlösa är kortsiktiga och alldeles för dyra och 

saknar vetenskapligt stöd. De hemlösa blir hänvisade till hotell-och logiverksamhet. Detta 

anser Swärd och Eriksson är sekundära åtgärder som riktar in sig på individnivå istället för att 

se till de mönster som skapar problem. De resurssvaga får allt svårare att komma in på 

bostadsmarknaden och inkomstklyftorna ökar, vilket leder till att hemlösheten har ökat i 

Sverige. Det saknas offentlig statistik på hur stor siffran är men Swärd och Eriksson menar att 

34 000 långtifrån stämmer. Mörkertalet är stort då de som inte är kända av 

frivilligorganisationer eller myndigheter inte är inräknade i den siffran (Swärd & Eriksson, 

2015).       

I rapporten ”Regional bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2014” presenterar Christian Forsell 

att det år 2011 fanns cirka 430 hemlösa i Kalmar län. 20 individer befann sig i situationen 

akut hemlöshet, 50 individer befann sig på institutioner eller kategoriboenden. 270 individer 

var tilldelade långsiktiga boendelösningar av kommunen och 80 individer hade eget ordnat 

kortsiktigt boende (Forsell 2014, s. 22). Forsell tar även upp att hyresrätter är den boendeform 

som efterfrågats mest i Kalmar, dock har ett litet antal byggts i staden. Det råder akut brist på 

lediga hyresrätter i Kalmar. Kommunerna i länet hoppas att det kommer byggas cirka 800 nya 
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bostäder under år 2015 (ibid. s.13). 

 

Hemlöshetsamordnaren som tidigare nämnts besökte 45 av Sveriges kommuner under 2012, 

Kalmar kommun var en av de kommunerna. Kalmar kommun har påbörjat ett arbete med att 

ta fram en strategi om hur samordningen ska se ut för insatser mot hemlöshet och 

utestängning från bostadsmarknaden (Socialstyrelsen, 2014). Hemlöshetssamordnaren 

besökte inte Mönsterås kommun, däremot har kommunen en överenskommelse med 

kommunens allmännyttiga bostadsbolag som bland annat innebär att erbjuda alla invånare en 

god bostad till en rimlig kostnad (Forsell 2014, s. 21).  

Vi ställer oss frågan hur strategierna, handlingsplanerna och riktlinjerna genomförs i Kalmar 

kommun och Mönsterås kommun för att motverka hemlöshet? Går det att urskilja generella 

mönster?  

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att synliggöra det förebyggande arbetet mot hemlöshet i Kalmar kommun och 

Mönsterås kommun.    

 

• Hur arbetar socialsekreterarna inom Socialtjänsten utifrån de handlingsplaner och strategier 

mot hemlöshet som tagits fram i kommunerna?  

• Hur resonerar och arbetar socialsekreterarna med bakgrund av Socialstyrelsens 

boendesituationer av hemlöshet?  

• Förekommer samverkan mellan socialsekreterarna och andra aktörer i kommunerna i 

arbetet mot hemlöshet? 

 

 1.4 Fortsatt framställning 
 

Vi kommer i andra kapitlet beskriva tidigare forskning med fokus på begreppen hemlös och 

bostadslös och den diskriminering som kan uppstå runt begreppen. Vi avslutar med att 

presentera vikten av samarbete. I tredje kapitlet visar vi våra teoretiska ansatser i form av 

beständig ojämlikhet, strukturell diskriminering, utanförskap, social exklusion, empowerment 

och företrädarskap. I kapitel fyra presenterar vi vår metod, urval, tillvägagångssätt, studiens 

tillförlitlighet samt forskningsetiska överväganden.  I kapitel fem presenterar vi vårt material 

som är indelat i teman utifrån våra frågeställningar och vårt syfte. Vi avslutar med slutsatser 

och reflektioner över vårt sammanställda material. 
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2. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenterar vi tematiserad forskning med fokus på begreppen hemlös och 

bostadslös och den problematik dessa kategoriseringar kan medföra. Därefter presenteras 

klientskapet och hur vräkningspolicyn kan se ut i kommunerna. Vi beskriver en form av 

samverkan och avslutar med att synliggöra hur bostadslösheten ser ut i ett av våra 

grannländer. 

 

  2.1 Vem är hemlös? 
 

Författaren Stefan Jonsson beskriver "huset som familjens bostad: grunden för de sociala 

värden som bygger och stabiliserar samhället. Huset är också en egendom: en bild av de 

ekonomiska värden som skapar välstånd och arbete. Huset utrycker en identitet: en symbol för 

de kulturella värden som svetsar samman människor" (Jonsson 1996, ref i Thörn 2004, s. 81). 

Forskaren Catharina Thörn tar upp att denna idealisering av hemmet ger föreställningar om att 

det är en plats av trygghet, stabilitet och något gott som eftersträvas. Hemlösheten är hemmets 

motsats, om vi saknar bostad saknar vi alla de aspekter som tillkommer i en bostad om vi 

utgår från ovanstående citat (2004, s. 82). Författaren menar att hemlöshet ofta beskrivs som 

stereotyper såsom missbrukare, prostituerade och psykisk sjuka, detta är egenskaper som 

framställer individerna till något annat än de som klarar av ett "normalt" liv. Det blir " de 

andra - de är inte som vi". Dessa stereotypa grupper symboliserar de gränser och normer som 

finns i samhället för att vi ska veta vilka som hör till och vilka som står utanför. Forskaren 

Carole Zufferey (2011) i likhet med Thörn (2004) skriver i sin artikel att australienska 

forskare inom hemlöshet fokuserar även här på särskilda kategorier såsom unga människor, 

uteliggare, kvinnor och äldre personer. Forskningen konstruerar även särskilda kategorier till 

hemlöshet. De australienska forskarna beskriver ”hemlösa vägar” som omfattar psykisk 

ohälsa, våld i hemmet, bostadsbrist och missbruk, som kan vara vägar till hemlöshet (2011, s. 

512).  

 

Socialstyrelsen (2000) definierar begreppet "bostadslös" att vara utan bostad. För att 

definieras som hemlös krävs det fler orsaker i form av något socialt problem. De som bara 

saknar bostad av ekonomiska skäl har alltså svårigheter att få nya hyreskontrakt och erbjuds 

oftast ingen hjälp från Socialtjänsten. Thörn beskriver ett vinjettfall från Socialstyrelsen, där 

en kvinna är vräkningshotad på grund av hyresskulder (2004, s. 91). Om kvinnan blir vräkt 
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och har svårigheter att hitta egen bostad har kvinnan inte tillräckliga problem för att hjälp från 

Socialtjänsten. De flesta av kommunernas boenden är avsedda till individer som har någon 

form av social problematik och inte enbart ekonomiska problem. Förmodligen kommer 

kvinnan vara tvungen att flytta runt i andrahandslägenheter eller till bekanta. Enligt 

Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet skulle kvinnan kategoriseras som hemlös men inte 

prioriteras av Socialtjänsten eftersom hon saknar sociala problem (ibid.). 

 

 2.2 Diskriminering mot hemlösa, förekommer det? 
 

Cecilia Hansen Löfstrand, docent i sociologi pekar på att det är Socialtjänsten som har makten 

att definiera hemlöshet som ett problem (2005, s. 178-183). Individens levnadsbeskrivning 

gås igenom hos Socialtjänsten och tolkas så att vissa mönster tydliggörs, här kan orsaker 

framträda som kräver myndigheters ingripande. Klientens problem passas in i Socialtjänstens 

problemkategorier. Författaren tar upp ett exempel om en kvinnlig missbrukare som ansågs 

vara för frisk för psykiatrin men ”för sjuk” för att passa in på ett behandlingshem så den 

ansvariga läkaren skrev ut henne utan någon form av åtgärd (ibid.).  

Motiven till varför en individ söker hjälp ska inte påverka beslut och bedömningar gällande 

bistånd.  Löfstrand menar dock att flera studier visar att klienter med liknande problem får 

olika bemötande och beslut beroende på om klienten anses vara moraliskt ansvarig för sin 

situation eller inte (ibid.). De professionella har lagar och regelverk de är tvungna att förhålla 

sig till. Forskaren Michael Lipsky menar att de även har möjlighet att använda sig av sin 

diskretionära makt, det vill säga att de professionella kan göra undantag från regeln, och inom 

vissa gränser agera efter eget omdöme (2010, s. 13-14). De professionella har ett relativt stort 

handlingsutrymme och kan till viss del sortera ut vem som får hjälp och vem som blir utan, 

utifrån deras egna bedömningar (ibid. s. 18). Lipsky anser att det är en nödvändighet att de 

professionella gör detta då efterfrågan på den sociala servicen är större än utbudet, alla som 

söker hjälp kan inte bli klienter (ibid.) Socialsekreteraren i sin byråkratiska roll förväntas följa 

de lagar och regler som finns. I deras professionella roll förutsätts det att de ska använda sig 

av deras diskretionära makt och göra undantag från reglerna vilket kan bidra att de hamnar i 

en konflikt med sig själva. Detta menar Lipsky gör att så länge denna konflikt finns, kommer 

det sociala arbetet vara präglat av den diskretionära makten (ibid. s. 15). Det innebär att det i 

slutändan alltid är socialsekreteraren som har makten att påverka vem som får hjälp och görs 

till klient. Zufferey påtalar att på grund av de individuella och samhälleliga förklaringarna till 
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hemlöshet skapas det kategoriseringar av klienternas identiteter som leder till etiska dilemman 

för socialsekreterarna (2011, s. 512). 

2.3  Finns kategoriboenden för hemlösa? 

 
Universitetslektorn Marcus Knutagård belyser i sin avhandling om organiseringen av olika 

boendeformer i Malmö stad (2009 s. 101-140). Malmö har sedan år 2005 utgått från 

Socialstyrelsens definitioner av hemlös och utifrån dessa skapat kategorier av hem- och 

bostadslösa (2000). Kategorierna fördelas mellan de olika boendealternativen som är de ”nya” 

kategoriboendena i Malmö stad. De boendealternativ Knutagård presenterar finns i södra 

innerstaden i Malmö, han valde den stadsdel där flest kategoriboenden uppkommit under 

2000-talet (Mö9 2007 ref i Knutagård 2009, s. 127). Ökningen av hem- och bostadslösa i 

stadsdelen berodde bland annat på att Malmös högskola etablerades och många flyttade dit. 

Det finns även en hög majoritet hushåll med låginkomsttagare, arbetslösa samt mer 

privatägda fastigheter och bostadsrätter (ibid. s. 128). I början av 2008 gjordes en analys om 

hemlöshetsproblematiken i stadsdelen, där Socialtjänsten arbetade med en grupp som 

möjligtvis inte borde vara under Socialtjänstens insatser. En socialsekreterare beskriver: ” I 

dag kan Socialtjänsten anses lägga resurser på personer som under normala förhållanden 

skulle klara ett boende på den reguljära bostadsmarknaden och i stället ägna större 

uppmärksamhet åt de personer och familjer som har ett uppenbart behov av Socialtjänstens 

stöd” (Knutagård 2009, s. 129-130).  

 

Knutagård pekar på i likhet med Thörn (2004) och Löfstrand (2005) att definitionen av 

begreppet hemlös hör ihop med någon form av social problematik, att hamna under kategorin 

bostadslös faller inte inom Socialtjänstens arbetsområden. Stadsdelen utvecklade därför ett 

boendekoncept där en boendecentral med bostadssekreterare skulle hjälpa de bostadslösa in 

på bostadsmarknaden. Det visade sig vara svårt då bristen på bostäder försvårade arbetet 

(Knutagård 2009 s. 130-132). År 2004 kom en ny organisatorisk inriktning inom stadsdelen 

där det tillkom en tjänst som skulle arbeta med det vräkningsförebyggande arbetet. Här 

påvisar Knutagård att det gjordes en skillnad på ensamstående individer och familjer som 

riskerade vräkning. De ensamstående fick oftast information om möjlighet till rådgivning men 

de var själva tvungna att ta kontakt. Familjerna blev däremot uppsökta av Socialtjänsten 

och hembesök genomfördes. Knutagård menar att på grund av att kategoriseringar definieras 

skapas boendeformerna för att lösa boendesituationen för just dessa kategorier (ibid. 132-

133).  
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Knutagård avslutar med att beskriva att det inte finns tecken på att bygga flerfamiljsbostäder i 

den omfattning det behövs i stadsdelen, det planeras i stället särskilda boendeformer för 

särskilda kategorier av människor. Dessa platser kan förklaras som ett uppehälle för 

exkluderade människor (Knutagård 2009, s. 139). En bostadsekreterare förklarar ”tror ingen 

socialarbetare egentligen kanske hurrar för kategoriboenden, för man vill ju att de ska 

integreras. Men det är bättre än ingenting. För det är det värsta när man inte vet vad man ska 

göra med folk” (Knutagård, 2009. s 140). 

 

2.4 När blir individen klient? 
 

Socionomen Leila Billquist belyser klientskapet i sin avhandling. Billquist beskriver att när en 

individ befinner sig i en situation den inte kan styra över och hamnar i beroendeställning till 

en samhällelig organisation klassas individen som klient (1999, s.17).  Billquist beskriver 

vidare att begreppet klient började användas under mellankrigstiden inom fattig- och 

socialvården i Sverige (Salonen 1998, s. 51 ref i Billquist 1999). I dag presenteras klienter 

mer som ärenden eller fall, begrepp som användes redan under 1950- och 1960- talen. 

Begrepp som nybesök tituleras de individer som inte tidigare haft kontakt med Socialtjänsten, 

återbesök till individer som har en återkommande kontakt (Billquist 1999, s. 18). Individen 

måste definieras och göras till klient innan den blir det. Klientskapet är en roll eller begrepp 

för att benämna en individ under vissa omständigheter (ibid).  Billquist nämner att den största 

gruppen klienter inom Socialtjänsten är de som ansöker och erhåller försörjningsstöd. Varje 

ärende är ett samspel mellan socialsekreterare och klient, varje ärende har sin specifika 

problematik. Klienter är ingen homogen grupp, det finns ärenden som har en komplex social 

situation i samband med ekonomisk situation (ibid. s. 143-147). Billquist har i sin avhandling 

bland annat genomfört observationer och beskriver ett möte med ett par som har tre barn, ett 

av barnet är gravt funktionshindrad. Paret brukar ta kontakt med försörjningsstöd när de inte 

klarar av att betala sina räkningar. De önskar få hjälp med att betala deras hyra i några 

månader. Paret har skulder och lån, socialsekreteraren uppger att de inte beviljar eller tar 

hänsyn till skulder. Socialsekreteraren får inte heller besluta om skulder på egen hand utan 

måste diskutera ärendet med någon annan inom verksamheten. Mannen säger under mötet att 

”det verkar som vi blir vräkta” (Billquist 1999, s. 150).  Socialsekretetaren berättar för 

mannen och kvinnan att hyra och mat är det viktigaste att kunna betala och frågar ”Vad skulle 

ni göra om ni blev vräkta”? (Billquist 1999, s. 153). Socialsekreteraren uppger att det är 
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skulderna och lånen som ställer till det för paret, det är därför de inte får hjälp med sina hyror 

i den mån de ansöker om. Utfallet blev att paret fick hjälp med en månads hyra och 

utbetalning upp till norm. Paret uppger under en intervju med Billquist att ”det är ju för att 

överleva man går hit. Man skäms ju varje gång som man går här utanför” (Billquist 1999, s. 

155). Paret önskade att personalen på Socialtjänsten skulle vara mer förstående och att de 

tillsammans skulle kunna hjälpas åt att lösa problemet. 

 

2.5 Ett exempel av hemlöshet? 
 

I följande stycke sammanfattar vi en artikel som visar betydelsen av ett gott samarbete 

gällande hemlöshet.  

 

Författaren David P. Moxley et al belyser i sin artikel om hur partnerskap hjälper de hemlösa. 

Rebecca, en präst i USA möter en man, Oscar, hemlös sedan tre år tillbaka. Han hade inte 

kommit in på härbärget i staden, då det var fullbelagt över natten. Rebecca erbjuder Oscar att 

spendera natten i hennes kyrka och ger honom mat. Oscar erbjuder sig att arbeta som volontär 

i kyrkan som tack för hjälpen. Rebecca blir förvånad över hur Oscar är som person. Hon såg 

tidigare alla hemlösa som de stereotyper media målar upp. Oscar blev snabbt en del av 

volontärpersonalen. Rebecca och Oscar startar tillsammans med de andra prästerna ett 

communitycenter med en daglig verksamhet, som hjälper hemlösa med bostadsmöjligheter, 

mat, kläder, hälso- och sjukvårdstjänster samt utbildning. Verksamheten expanderar på ett par 

år och flera organisationer som arbetar mot hemlöshet och de hemlösa själva involveras i 

verksamheten. Verksamheten som skapar stabilitet och hjälp att gå vidare i livet för de 

hemlösa, bidrar även med att minska klyftorna mellan de utsatta individerna och den övriga 

befolkningen genom de aktörer som väljer att hjälpa till. Verksamheten lär från dem som 

lever i hemlöshet, och Oscar är ett ansikte utåt för hemlöshet. Oscar, som hade en begränsad 

utbildning och låg inkomst, fick svårigheter att på egen hand hitta bostad och arbete och blev 

efter en tid hemlös (2010, s. 431-435).  

 

Hemlöshet är ett varierande problem och påverkar allt fler minoriteter. I USA är det 

afroamerikaner som påverkas mest. Denna minoritet lever ofta i fattigdom. Genom sin 

historia präglat av rasism och diskriminering är denna grupp sårbar. Författarna beskriver 

även att begränsade former som inkomst, position på arbetsmarknaden, hälso- och sjukvård 

minskar stabiliteten till bostadsmöjligheter. Verksamheten som flera kyrkor har tagit efter har 
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hjälpt människor ur hemlöshet, förhindrat att individer blir hemlösa samt hjälpt individer bli 

självständiga (Moxley et al 2010, s. 436-437). 

 

2.6 Hur ser bostadslösheten ut i ett grannland? 
 

Sociologen Evelyn Dyb beskriver att Norges bostadslösa ligger i topp i antal bostadslösa i 

förhållande till befolkningen. Dyb menar att det är de strukturella förhållandena på makronivå 

såsom arbetslivet, olika flyttmönster, tillgång på bostadsmarknaden och ändringar i 

familjemönstret som marginaliserar grupper och individer, som i sin tur skapar bostadslösa. I 

Norge används begreppet bostadslös istället för hemlös av den orsaken att det är lättare att 

räkna bostäder än hem (2002, s. 35-42.). Dyb pekar på tre olika orsaker till bostadslösheten i 

Norge. Den första orsaken handlar om att bostadssituationen aldrig har varit i fokus. 

Bostadslösa har ingen stor plats i offentliga utredningar om social politik eller i bostadsfrågor. 

Den andra orsaken är att Socialtjänstens hjälpmedel är begränsade, de individer som 

exempelvis inte kommer in på institutioner eller psykiatriska avdelningar erbjuds oftast inga 

andra alternativ från Socialtjänsten. Dessa individer hamnar i situationer där de cirkuleras runt 

i Socialtjänsten utan att ta del av någon form av hjälp (ibid. s. 41). Lars-Marius Ulfstad menar 

i Dyb att denna problematik beror på brist av bostäder till socialt utsatta och bostadslösa samt 

saknad av kompetens i de offentliga tjänsterna (Ulfstad 1999, s. 45 ref i Dyb 2002). Dyb 

beskriver att den sista orsaken till bostadslöshet är de grupper eller individer som inte klarar 

att ordna eget boende har det svårt. Det beror på att fördelningen på boenden sker på social - 

och bostadskontor, där sker en sortering av de individer som uppfyller de ekonomiska kraven 

för att få tillgång till bostäder (2002, s. 43-44).  

 

Det mest användbara bostadstillbudet till bostadslösa är hospits vilket innebär enkla hotell 

eller pensionat. Hospits tar oftast bara emot klienter från Socialtjänsten. Klienterna betalar 

med rekvisition från Socialtjänsten och standarden är enkel, saknar servicefunktioner. Under 

1990-talet tillkom nya grupper, såsom bostadslösa barnfamiljer som av olika orsaker inte har 

en bostad. Kritik har framkommit att hospits är ett dåligt erbjudande av den anledningen att 

det finns droger i omlopp, det pågår försäljning av droger samt påfrestningar att använda 

droger. Hospits är egentligen till för att täcka tillfällig och akut bostadslöshet, dock blir många 

klienter kvar i flera månader. Hospits anses vara en boendeform som bidrar till 

marginalisering. Kommunala hyresbostäder är en annan boendeform som är till för mer 

långvarig vistelse. Denna boendeform är till för klienter som inte klarar att betala sin hyra och 



 

 

 

12 

har svårigheter att komma in på ordinarie bostadsmarknaden. Nackdelen med denna 

boendeform är att bostäderna finns på kommunala gårdar och bostadsområden som skapar 

segregation. Individerna kan upplevas som stigmatiserade och önskar att integrera med resten 

av befolkningen (Dyb 2002, s. 43-44). 
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3. Teori och centrala begrepp 

I detta kapitel presenterar vi studiens teoretiska ansats. Vårt resultat kommer att analyseras 

utifrån följande teoretiska utgångspunkter. Teori om beständig ojämlikhet, där professor 

Charles Tilly redogör om ojämlikhetsskapandet av individer och grupper. Vi använder oss 

även av teori om strukturell diskriminering, utanförskap samt social exklusion. Strukturell 

diskriminering kan uppstå genom organisationers normer och arbetssätt, vilket kan leda till att 

utsatta individer och grupper hamnar i utanförskap och social exklusion. Individer som är 

utsatta och maktlösa i samhället kan med hjälp av teorin empowerment och företrädarskap bli 

medvetna om vilka rättigheter de har samt bli hjälpta och stärkta. 

 3.1 Beständig ojämlikhet 

I följande stycke kommer vi utifrån Tillys Beständig ojämlikhet, föra ett resonemang om 

denna teori (2000). Tilly tar upp ojämlikhetsskapandet i sin analys om sociala relationer och 

processer som vidmakthåller ojämlikhet, Tilly menar att ojämlikhet skapas i den sociala 

interaktionen mellan individer och grupper. Den beständiga ojämlikheten utgår främst från 

betydelsefulla olikheter i förmåner mellan individer, som i huvudsak motsvarar kategoriska 

skillnader. Till exempel svart/vit, man/kvinna, medborgare/utlänning, snarare än individuella 

skillnader, som individers egenskaper eller prestationer. Dessa kategoriseringar som bidrar till 

ojämlikhet i samhället följer med individer från generation till generation och varar från en 

social interaktion till nästa. Tilly exemplifierar genom att ta upp ojämlikheter mellan könen. 

En situation som avsevärt förbättrats genom århundranden, trots att det är en lång väg kvar 

innan det råder jämställdhet mellan mannen och kvinnan. Bestående ojämlikhet skapas enligt 

Tilly, av individer med makten att kontrollera organisationer eller värdefulla resurser. Genom 

att mer eller mindre omedvetet använda sig av exkludering, kan de kontrollera vilka 

kategorier av individer som får tillträde till dessa organisationer och resurser. Beständig 

ojämlikhet uppfanns för flera tusen år sedan, och teorin har tillämpats på många olika sociala 

situationer genom åren (2000, s. 13-19).  

3.2 Strukturell diskriminering 
 

Forskarna Ingrid Sahlin & Nora Machado menar att exkludering från bostadsmarknaden 

vanligtvis inte anses som diskriminerande då det oftast förekommer sakliga grunder att vägra 

hyra ut bostäder till de som inte kan betala (2008, s. 174-176). Däremot är det 

diskriminerande att systematiskt godkänna vissa grupper och utestänga andra. Diskriminering 
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i sig är inte olagligt. För att det ska räknas som olagligt krävs det att det finns uppsåt samt att 

det diskrimineras efter en specifik grupp, kön, ras etnicitet och sexualitet. Den 

diskriminerande blir ofta exkluderad från en viss grupp eller en majoritet av människor som 

har vissa rättigheter den diskriminerade inte har tillgång eller rätt till (2008, s.174-176). En 

annan definiering av diskriminering som kan nämnas är den kulturella diskrimineringen, som 

Sahlin tar upp med hänvisning till Tom Burns i sin artikel. Med utgångspunkt ur ett ”vi och 

dom”-synsätt värderas och generaliseras det utifrån hur du ser ut eller uppför dig. Om vi på 

något vis avviker från samhällets normer om hur vi ska se ut och uppföra oss, anses vi vara 

avvikande och har därmed misslyckats att passa in och ses som avvikande och olämpliga i 

samhället (ibid.). 

 

Professorerna Paulina de los Reyes och Maoud Kamali skriver i artikeln ”Vi och dom” att 

strukturell diskriminering handlar om organisationens normer och arbetssätt som oavsiktligt 

kan diskriminera individer eller grupper. Arbetssättet legitimerar och normaliserar ”de andra”. 

En organisations normer och praktik kan leda till diskriminerade handlingar genom deras 

rutiner och normer (2005, s. 32). Kamali menar att den strukturella diskrimineringen är lika 

utbredd i Sverige som många länder i Europa och diskrimineringen har blivit en normal, 

rutinmässig och integrerad del i våra sociala relationer. Eftersom detta har blivit en del i våra 

sociala relationer kan oavsiktliga konsekvenser ske utav våra mänskliga handlingar som kan 

påverka kategoriserade grupper(2005, s. 30). Strukturell diskriminering är svårt att fastställa 

upphovet till då den härstammar från mönster och samband som är juridiska, ekonomiska 

samt politiska. Det kan även röra sig om en interaktion mellan dessa tre förhållanden (Sahlin 

& Machado, 2008, s.175).  

 

Utanförskap 

 

Lektorn Ulla Rantakeisu et al tar upp att sedan 1900-talet visar forskning på en ökning av 

sociala skillnader mellan befolkningsgrupper (2013, s. 17-19). Författarna menar att 

fattigdomen har ökat hos unga vuxna och hos individer med invandrarbakgrund. På grund av 

förändringar i a-kassan och sjukförsäkringen har även försörjningsstöd ökat i en stor 

utsträckning som ett inkomstskydd vid exempelvis arbetslöshet. Förutom de ökade sociala 

klyftorna har även de ideologiska tendenserna förändrats, synen på människan har ändrats. 

Det förekommer resonemang i samhällsdebatter att grupper som lever i utanförskap kan om 

de bara tar sig i kragen bli friska eller få ett arbete (ibid.). Författarna beskriver att det nya 
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idealet på människan främst inom arbetsmarknaden handlar om att vara kreativ, självständig 

och flexibel. Relationen mellan medborgare och kommun har förändrats, numera handlar det 

om att det sociala ansvaret ligger hos individen istället för samhället. Det är individen som 

själv måste ansvara för sin utbildning eller sitt arbetssökande.  Författarna förklarar att det 

skett en ökad betoning på skyldighet istället för rättighet hos individer. I och med detta sker 

det en individualisering av samhällsproblem (Garsten 2011 ref i Rantakeisu 2013, s. 20). 

Författarna förklarar vidare att de som lever i utanförskap är individer som står utan arbete en 

kortare eller en längre tid och samtidigt innehar ersättning från kommunen i form av 

försörjningsstöd. I utanförskapet samlas därför olika individer med olika bakgrund. Även 

minoritetsgrupper kan hamna i utanförskap på grund av deras svaga position i samhället 

(2013, s. 21). Forskaren Tobias Davidsson pekar på i sin analys att begreppet utanförskap 

brukar kopplas till bidragsberoende, invandrare och kriminalitet (2010, s. 149). Rantakeisu et 

al (2013, s. 25) beskriver att utanförskap är ett tillstånd, antingen är individen utanför eller 

inte, i likhet med de los Reyes & Kamali (2005)  skapas det ett ”vi och dom”. Det hela 

handlar om hur individer påverkas och förändras på grund av hur de kategoriseras, det kan 

likna en uppdelning som blir ett ”vi mot dom”. Begreppet utanförskap visar sidor av 

samhället. Utanförskap och arbetslöshet är tydliga förbindselser med varandra.  

 

Absolut avgörande för att nå makten över sin vardag är givetvis arbete. Att kunna försörja sig själv 

och sina nära med det egna arbetet ger självrespekt. Ett aktivt arbetsliv är nyckeln för lyckad 

integration i hela samhällslivet. Permanent arbetslöshet är lika med permanent utanförskap. 

Motion 2003/04:Sf326 av Lars Leijonborg m.fl. 

Social exklusion 

 

Davidsson beskriver den sociala exlusionen som ett halvt medborgarskap, där normer visar 

vad ett fullvärdigt medlemskap är i samhället. Begreppet handlar mer om konsekvensen av, 

än processen (2010, s. 153). 

 

Marybeth Shinn i likhet med Moxley, et al (2010) belyser i sin artikel fyra olika typer av 

social exklusion som är sammanfogade till hemlöshet i USA. Det är minoriteter som 

afroamerikaner och indianer som är överrepresenterade bland individer som riskerar 

hemlöshet. Den första sociala exklusionen handlar om de skillnader som finns inom 

arbetsmarknaden som är sammankopplat med inkomst. Individer med lägre inkomst har 

generellt större risk att bli hemlösa än de med högre inkomst som har råd med exempelvis 

bostäder. Den andra exklusionen handlar om de historiska diskrimineringar som finns inom 
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arbets - och bostadsmarknaden. Ras och etnisk diskriminering inom bostadmarkanden skapar 

boendesegregation och är en form av social exklusion. Denna diskriminering gör det svårare 

för en grupp individer att träda in på bostadsmarknaden, både att hyra och äga sin egen bostad 

eller välja område att bo på. Författaren visar att de ”vita” får mer gynnsamma behandlingar 

och att afroamerikaner har mycket svårt att få hyra eller köpa bostad.  Den sista exklusionen 

handlar om de individer som hamnar i fängelse. Denna sociala exklusion kan påverka hela 

familjer. Beroende av stat i USA, kan individer bli nekade välfärdsförmåner, matkuponger 

och lån till studier till de individer som innehar droger (2007, s. 666-669). 

 

 3.3 Empowerment och företrädarskap 
 

Målet med empowerment är, enligt professor Malcolm Payne hjälpa klienter 

fåhandlingsutrymme i sina liv (2008, s. 416-442). Genom att hjälpa klienter få förmågan att 

kunna styra över sina egna beslut, ska de kunna få makten över sina egna liv (ibid.). 

Empowerment eftersträvar social rättvisa i det sociala arbetet, dels när det gäller målet med 

arbetet, dels hur arbetet ska praktiseras. Payne menar att socialsekreterare ska försöka skapa 

känslan av gemenskap med sina klienter, visa förståelse samt vara medvetna om sina egna 

roller så de tillsammans kan ifrågasätta den utsatthet och förtryckning som sker i 

samhället(ibid.). Payne menar vidare att utgångspunkten bör vara ett socialt arbete som ska 

sträva efter social rättvisa, och kunna skapa makt och hopp i samhället (ibid.). 

Empowermentpraktiken handlar om arbete med individer men försöker även ha fokus på 

kollektiv och samhälle. J.B.A. Lee tar upp tre viktiga begrepp i Payne: klienterna ska utveckla 

en mer positiv syn på sig själva, det andra är att resurser och kompetenser ska användas för att 

klienter ska uppnå sina mål, både personliga och kollektiva. Det tredje begreppet är att 

klienterna ska kunna ha förmågan att uppnå ett kritiskt perspektiv gällande sociala och 

politiska aktörer (J.B.A. Lee 2001 ref i Payne 2008, s. 432 ). Klienterna får verktyg för att bli 

hjälpta och stärkta men det är de själva som har ansvaret för social förändring, det är de själva 

som får ta tillbaka makten över sina liv (Payne 2008, s. 416-442.) Empowerments filosofi 

handlar till stor del om egenkontroll, självförverkligande samt personligt ansvar. Ofta besitter 

klienterna mer makt än de tror, eller som de inte har förmåga att utnyttja(ibid).  

 

Payne beskriver företrädarskapet som en aspekt av empowerment, vilket härstammar från det 

engelska advocacy. Payne menar att detta perspektiv kan tjäna som argument för att förändra 

uppfattningar och föreställningar mäktiga grupper har av klienter samt att företrädarskapet 
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kan leda till att klienter får ökade resurser. Representanter inom företrädrarskapet har som 

syfte att föra klienternas talan till sociala strukturer genom att tala för klienterna och tolka 

deras situationer för maktfulla individer (ibid.). Att hjälpa klienterna synliggöra deras 

rättigheter, samt vilka bidrag och tjänster de har rätt till är en viktig del i företrädarskapet. 

Payne menar att detta är en stor del av vad det sociala arbetet går ut på. Företrädarskapet sågs 

från början som en service för klienter. Freddolino et al i Payne delar upp företrädartjänsterna 

i fyra olika typer; att skydda utsatta människor, stöd som kan förbättra funktionsnivån för 

klienter, främjande och skydd för krav och överklaganden samt främja identitet och kontroll 

(Freddolino et al 2004 ref i Payne 2008, s. 420). Tillvägagångssätt som rör just empowerment 

och företrädarskap har visat sig vara eftersträvansvärda gällande utveckling och 

genomförande av kritiskt socialt arbete och som en del att förebygga diskriminering (2008, s. 

416-442). I likhet med Payne betonar även Ole Petter Askheim och Bengt Starrin vikten av att 

empowermentbegreppets strävan av att stödja och hjälpa individer som befinner sig i utsatta 

situationer (2007, s. 12). Askheim beskriver att empowerment står för att tillgodogöra sig 

kraft, styrka och makt (ibid. s. 18). I denna kontext betyder det, som Payne tidigare nämnt, att 

individer som befinner sig i maktlösa och utsatta positioner ska tillskansa sig själva styrka 

som kan ge individerna kraft att kunna ta sig ur maktlösheten (Payne 2008, s. 416-442). 
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4. Metod 
 

Syftet med vår studie är att synliggöra det förebyggande arbetet mot hemlöshet. Vi vill 

undersöka hur socialsekreterarna arbetar utifrån kommunens strategier och handlingsplaner de 

har att förhålla sig till. Vi presenterar i detta kapitel vår datainsamlingsmetod, vårt urval, 

tillvägagångssätt, fördelning av arbetet samt studiens tillförlitlighet. Kapitlet avslutas med 

etiska överväganden som är kopplat till studiens innehåll. För att besvara de frågeställningar 

vi har väljer vi att använda oss av kvalitativa och semistrukturerade intervjuer, där intresset 

riktas mot intervjupersonens åsikter och reflektioner  

 

 4.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Syftet med vår studie är att synliggöra det förebyggande arbetet mot hemlöshet i Kalmar 

kommun samt Mönsterås kommun. Vi är inte ute efter att få mätbar data, vi är intresserade av 

att få fram kvalitativ data, vilket gör att du som forskare får en fördjupning i det ämne du vill 

forska om. Den sortens data pekar på händelser, yttrande eller bilder (jmf Ahrne & Svensson 

2011, s. 12). Vi vill med hjälp av våra frågeställningar, ta reda på hur socialsekreterarna 

arbetar för att förebygga hemlöshet utifrån de riktlinjer och handlingsplaner som finns i 

respektive kommun. I kvalitativa forskningsmetoder som till exempel intervjuer, kommer 

forskare ofta nära de individer och förhållanden du vill forska om (ibid. s. 17.).  I Bryman förs 

ett resonemang angående kritik mot kvalitativa metoder, vi sammanfattar en del av det här 

nedan. Kritiker menar att kvalitativa metoder är svåra att ta till sig då de anses ostrukturerade 

och påverkade av var forskarens engagemang ligger. Vad forskaren väljer att rikta in sig på 

som ska observeras är till stor del beroende på vad forskaren själv anser vara relevant att 

undersöka och uppfattar som viktigt, medan andra forskare anser andra fenomen vara mer 

väsentliga. På grund av den situation kvalitativa forskningsresultat produceras i anser även 

kritikerna att dessa resultat är svåra att generalisera. Undersökningar görs ofta med ett fåtal 

individer i en viss kontext vilket kritiska röster menar gör det är omöjligt att generalisera 

resultaten till andra miljöer (2011, s. 368-369).  

Vi kan inte tolka vårt resultat som representativt för alla socialsekreterare i landet. Allmänna 

slutsatser kan dock inte dras i förhållande till befolkning eller vissa grupper i kvalitativa 

metoder menar Bryman. Resultaten ska istället generaliseras till teorier (jmf Bryman 2011, s. 

368-369), vilket vi visar längre fram i vårt material. 
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 4.2 Semistrukturerade intervjuer 

Utifrån våra frågeställningar i vår studie och de data vi behöver, kom vi fram till att använda 

oss av intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är en kvalitativ metod vi valt att använda oss 

av som grund till vår studie. En intervju kan ses som ett strukturerat samtal som har ett syfte 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 19), i det här fallet är syftet att få svar på studiens 

frågeställningar. Genom intervjuerna kan vi förstå det vi vill ha svar på genom 

intervjupersonernas perspektiv och erfarenheter för att sedan reflektera och analysera utifrån 

deras svar (jmf Kvale & Brinkman 2014, s. 17). När vi genomförde vår intervjumanual (se 

bilaga 2) lade vi upp den efter olika teman. Genom de första frågorna fick vi 

bakgrundsinformation om intervjupersonens arbetsuppgifter och position i verksamheten, 

därefter var frågorna tematiserade utifrån hemlöshet, bostadsmarknad och samverkan. Vi ska i 

vår studie synliggöra det förebyggande arbetet mot hemlöshet i Kalmar kommun respektive 

Mönsterås kommun. Då vi uppmärksammat att en hemlöshetssamordnare startat ett samarbete 

med Kalmar kommun men inte Mönsterås kommun, ser våra frågor olika ut för vardera 

kommunen. Vår intervjumanual har vi haft som grund vid alla åtta intervjuerna, den har inte 

alltid följts i samma ordning beroende på vilka svar vi fått av våra intervjupersoner. Vi har 

valt att använda oss av relativt öppna frågor, vilket gör att intervjupersonen lämnas utrymme 

för att svara med egna ord. Vi har inte alltid kunnat använda oss av våra följdfrågor, utan fått 

improvisera till följd av de öppna frågorna. Intervjutillfällena tog plats på intervjupersonens 

arbetsplats under ordinarie öppettider i enlighet med intervjupersonens önskemål. Ansvaret 

har delats upp på fyra intervjuer var, där en av oss haft huvudansvaret för själva intervjun 

medan den andra tagit anteckningar, reflekterat samt flikat in med spontana följdfrågor. 

Intervjuerna har transkriberats så nära som möjligt in på intervjun för att inte tappa kontexten 

och därefter raderats. Det färdiga materialet har vi sedan analyserat och arbetat med 

tillsammans för att få fram det väsentliga till vårt syfte och våra frågeställningar.  

 4.3 Urval och urvalsprocess 

Medborgare som är i behov av hjälp och stöd vänder sig till Socialtjänsten i sin kommun. Vi 

ville intervjua socialsekreterare som dagligen möter klienter som är i behov av hjälp, för att 

kunna belysa socialsekreterarnas resonemang och föreställningar i deras arbete mot 

hemlöshet. Våra intervjuer grundar sig på målinriktade urval, där urvalet är relevant för de 

formulerade forskningsfrågorna (jmf Bryman 2011, s. 432). Det menas att urval såsom 

enheter, organisationer och avdelningar väljs ut som överensstämmer med forskningsfrågorna 
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(Bryman 2011, s. 432).  Vi tänker använda oss av åtta semistrukturerade intervjuer som ska 

delas upp i två kommuner. Vi kommer även använda oss av öppna frågor där 

intervjupersonerna har möjlighet att svara med egna ord och att det lämnas utrymme för 

reflektion (jmf Bryman 2011, s. 243).  

Efter vårt utskick av informationsbrevet (se bilaga 1) till Kalmar kommun och Mönsterås 

kommun fick vi bara möjlighet och intervjua två socialsekreterare på mottagning för 

försörjningsstöd i Mönsterås kommun. Intervjupersonerna var 1:a socialsekreterare och en 

socialsekreterare som hade en delad tjänst på missbruk- och försörjningsstöds enheten. Vi 

valde att fortsätta använda oss av Mönsterås kommun då vi fick fram mycket värdefull 

information av intervjupersonerna. I Kalmar kommun fanns desto fler intervjupersoner, där 

fick vi möjlighet till sex socialsekreterare på mottagning för försörjningsstöd, varav en var 

boendesamordnare och en boendeutredare. Arbetsbelastningen i båda kommunerna var hög 

där av möjligheten till endast två intervjuer i Mönsterås kommun. I Kalmar kommun fick vi 

till en början inte så många svar vi hade hoppats på.  Vi tog då kontakt med vår första 

intervjuperson som hjälpte oss genom att prata med sina kollegor om att ställa upp på en 

intervju. Genom våra intervjupersoner fick vi ut bra och användbart material som kommer 

kunna ge oss en generell bild av deras förebyggande arbete mot hemlöshet. 

 

4.4 Fördelning av arbetet 

I samband med att vi bestämt oss för att belysa hemlöshet gällande det förebyggande arbetet, 

fann vi att en hemlöshetssamordnare besökt vissa kommuner i Sverige. Detta gjorde av vi 

blev intresserade av att undersöka hur hans arbete implementerats i de kommuner han besökt 

och belysa eventuella skillnader. Utifrån detta valde vi Kalmar som en kommun han besökte 

och Mönsterås som är en närliggande och mindre kommun som inte besöktes. Vi blev nyfikna 

på om vi skulle kunna urskilja likartade eller särskiljande mönster i de två kommunerna.  

Vi har främst använt oss av material i tryckt form men även till viss del av källor på Internet. 

Mestadels av tiden har vi suttit på universitetsbiblioteket där vi tillsammans har sökt efter 

material. När vi funnit relevant material om tidigare forskning och funnit teorier av relevans 

har vi delat upp arbetet jämt fördelat mellan oss. När vi sammanställt våra respektive texter 

har vi tillsammans läst och diskuterat aktuella korrigeringar och omformuleringar där det 

behövts. Metod, resultat och analys samt slutdiskussionsavsnittet satt vi tillsammans från 

första början och analyserade. Avslutningsvis har vi haft en rättvis inbördes fördelning och 
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vårt samspel har fungerat väl. Vi har under arbetets gång alltid satt oss in i varandra texter för 

att bevara en helhetssyn av vårt material. 

4.5 Tillförlitlighet 

Om den kvalitativa studien ska nå tillförlitlighet och trovärdighet ska forskningen genomsyras 

av öppenhet (Yin 2013, s. 31). Vi måste beskriva och dokumentera våra forskningsmetoder så 

andra kan förstå vårt tillvägagångsätt och att all data skall kunna granskas (ibid.).  

Bryman delar in begreppet tillförlitlighet i fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (2011, s. 354-355).  För att styrka 

studiens trovärdighet har vi säkerställt att vår forskning utförts i enlighet med förekommande 

regler. Vi har även erbjudit våra intervjupersoner att läsa igenom det transkriberade materialet 

i efterhand för att undvika att riskera feltolka intervjuerna eller att fara med osanning. Vi har 

följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och riktlinjer samt Linnéuniversitetets 

riktlinjer för uppsatsskrivande. Överförbarhet: Bryman beskriver hur kvalitativa metoder ofta 

innefattar att ett litet antal individer studeras. Vi har intervjuat åtta individer vars 

gemensamma faktor är de på olika sätt arbetar med att förebygga samt motverka hemlöshet. 

Kvalitativa studier är inte mätbara som de kvantitativa metoderna, vi har koncentrerat oss på 

att analysera och reflektera vårt material så att vi kan få en så pass detaljerad redogörelse som 

möjligt. Pålitlighet: vi har redovisat alla faser i vår forskningsprocess samt antagit ett 

granskande synsätt (Bryman 2011, s. 354-355). Då vi använt oss av intervjuer som metod, har 

vi fått fråga oss om våra intervjupersoner skulle svara likadant om andra intervjuare ställt 

samma frågor, samt undvika ledande frågor som kan påverka svaren eller vara missvisande 

(jmf Kvale & Brinkmann 2009, s. 189). Möjlighet att styrka och konfirmera: Vi har agerat i 

god tro och försökt vara objektiva. Vi anser att vi inte har låtit personliga värderingar eller 

teoretiska inriktningar påverka vårt utförande eller vår slutsats då vi låtit transkribera 

intervjuerna samt gått igenom dessa noggrant (jmf Bryman 2011, s. 354-355). 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 
 

Under arbetet med studien har vi tagit full hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning (2002). Vetenskapsrådet 

innehåller fyra huvudkrav vi bör följa under studiens gång. Informationskravet innebär att vi 

ska informera berörda intervjupersoner om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt. 
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Deltagarna ska även informeras om deras rätt att avbryta när de vill. Samtyckekravet innebär 

att intervjupersonerna har rätt att bestämma själva över sin medverkan och de ska även ge ett 

formellt samtycke till sin medverkan till oss forskare. Konfidentialitetskravets syfte är att 

uppgifterna om de berörda intervjupersonerna ska behandlas med största konfidentialitet och 

förvaras på ett säkert sätt.  Det sista kravet är Nyttjandekravet som innebär att de uppgifter vi 

får in av intervjupersonerna endast ska användas till vårt forskningsändamål.  Dessa krav 

framkommer i vårt informationsbrev (se bilaga 1) som vi skickat ut till respektive kommun 

och vi gick även igenom kraven vid intervjutillfällena. Vi kommer avidentifiera 

intervjupersonerna så deras namn och arbetsuppgifter inte kan återkopplas till personen i 

fråga. Anonymitet är en av de grundläggande etiska principerna inom forskning som vi tänker 

använda oss av och som går i linje med konfidentialitets- och nyttjandekravet (Bryman 2011, 

s. 131).   

 

Vi väljer att skriva ut Mönsterås kommun och Kalmar kommun eftersom vi i vår studie vill 

finna generella mönster och arbetsmetoder i varje kommun. Vi benämner våra 

intervjupersoner som socialsekreterare i vårt resultat och analys för att i största möjliga mån 

avidentifiera boendesamordnaren och boendeutredaren. 
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5. Resultat och analys 
 

I det här kapitlet presenterar vi vårt resultat och vår analys tillsammans. Vi inleder avsnittet 

med att presentera hur processen ser ut när en klient ansöker om ekonomiskt bistånd eller 

behöver hjälp med bostad. Vi kommer ta upp hur gruppen hemlösa ser ut. Sedan fortsätter vi 

diskutera vårt material i form av teman som utgår från våra frågeställningar och vårt syfte. I 

vårt första tema presenterar vi handlingsplaner och kommunernas förebyggande arbete mot 

hemlöshet. I tema två uppmärksammar vi hur socialsekreterarna arbetar utifrån 

Socialstyrelsens olika boendesituationer. I vårt sista tema presenterar vi hur Socialtjänsten 

samverkar för att förebygga hemöshet och vräkning. 

 

5.1 Ärendeprocessen 
 

Ekonomiskt bistånd 

Processen i de båda kommunerna påminner mycket om varandra.  Socialsekreterarna i de 

båda kommunerna uppger att individen oftast tar en första kontakt per telefon. En 

socialsekreterare i Kalmar kommun menar att det är vanligt att individer som inte kan svenska 

språket kommer in till Socialtjänsten, i sällskap av tolk, annars bokas tolk på 

plats.  Socialsekreteraren i Kalmar förklarar att uppgifter tas om individens nuvarande 

situation, exempelvis om individen är arbetslös eller sjukskriven. Socialsekreterarna har en så 

kallad checklista de går efter. Inom cirka tre dagar ska en kallelse skickas ut till individen, 

med information om vilka handlingar ska tas med såsom kontoutdrag och hyreskontrakt, samt 

att tid bokas för ett nybesök på Socialtjänsten. Individens ekonomiska situation granskas upp 

till tre månader tillbaka i tiden med hjälp av de handlingar den enskilde har med sig. 

Socialsekreterarna i Kalmar kommun berättar om kraven som ställs på individen som söker 

ekonomiskt bistånd beroende på vilken situation den befinner sig i. Står individen till 

arbetsmarknadens förfogande krävs det att klienten söker ett visst antal arbeten, som ska 

redovisas för socialsekreteraren. Individer som är utan arbete en kortare eller längre period 

och lever på försörjningsstöd klassas enligt Rantakeisu et al som en grupp som lever i 

utanförskap(2013, s. 21). I likhet med de los Reyes och Sahlin kan detta kopplas samman med 

ett ”vi och dom”- synsätt, utanförskap och arbetslöshet är tydliga förbindelser med varandra 

(2005). 
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Befinner sig en individ på behandling, för exempelvis missbruk, krävs det att individen följer 

den planering som finns. Bedömningarna är individanpassade, socialsekreterarna utgår alltid 

från individens förmåga. En socialsekreterare i Kalmar kommun uppger att: ”det handlar 

egentligen om att bli hjälpt där man behöver bli hjälpt”. 

Socialsekreterarna i båda kommunerna undersöker om individen har de inkomster och tjänster 

de har rätt till, i form av bidrag som underhållsbidrag eller bostadsbidrag. I ärenden där 

individen inte kan agera utifrån sin egen förmåga kan det beviljas en god man. Här kan vi 

urskilja hur empowerment praktiseras utifrån att det säkerställs att individerna får ta del av de 

välfärdsrättigheter de är berättigade (jmf Payne 2008, s. 416-442) 

Beviljas en ansökan är det egentligen här klientarbetet börjar. Som klient befinner du dig i 

beroendeställning till en samhällelig organisation, du saknar förmågan att lösa dina problem 

på egen hand (Billquist 1999, s. 17). Vidare beskriver socialsekreterarna i båda kommunerna 

att då ansökan beviljats, som i det här fallet för ekonomiskt bistånd, betalas beloppet klienten 

är berättigad till ut. Därefter får klienten göra ny ansökan månadsvis.  Kommer klienten inte 

igång med egen försörjning inom kort, flyttas klientens ärende till utredningsteamet som 

ansvarar för de som har mer långvariga behov. I Kalmar kommun, berättar en av 

socialsekreterarna, ligger tidsgränsen från den första kontakten med en individ, fram till ett 

beslut, det vill säga när ansökan är komplett, på trettio arbetsdagar. Blir det avslag har 

individen möjlighet att överklaga. Socialsekreteraren kan ge avslag om den anser att individen 

inte är berättigad till insatsen eller att klienten inte lämnat in alla relevanta handlingar. I det 

sistnämnda kan individen komplettera de saknade handlingarna, därefter görs en överklagan, 

och ärendet behandlas på nytt.  

5.2 Handlingsplaner 
 

Förebyggande arbete mot hemlöshet och vräkning 

Utifrån vårt material kan vi konstatera att ingen av kommunerna använder sig av specifika 

handlingsplaner eller riktlinjer för att motverka hemlöshet. Arbetet mot hemlöshet är 

integrerat i verksamheten och mycket individanpassat. En socialsekreterare i Kalmar kommun 

svarar att de inte arbetar efter några specifika punkter, då situationerna ser så pass olika ut i 

varje ärende. En socialsekreterare uppger att de i Mönsterås kommun använder sig av en 

utredningsmall som styrs av rubriker och de kommer överens inom arbetsgruppen vad de ska 

fokusera på. Socialsekreteraren betonar att det handlar om att de inte riktigt vet hur de ska 
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arbeta med frågan, var de ska placera sina klienter, vilka resurser de tillhandahåller. Detta 

anser socialsekreteraren är en av svårigheterna när det gäller att motverka hemlöshet. 

Socialsekreterarna har alltså inga egna medel att tillgå och kan aldrig lova något. En 

socialsekreterare i Mönsterås kommun pekar på att det är hyresvärdarna och hotell- och 

vandrarhemspersonal som har makten att bestämma vilka de vill ha som hyresvärdar eller 

inneboende på sina hotell eller vandrarhem.  

 

Det är ju så att hyresvärdarna vet ju hur bostadsmarknaden ser ut och kan ställa betydligt högre 

krav och vet dem att de kommer få det uthyrt så kan dem välja vilka de vill ha, de mest 

skötsamma.  

Intervjuperson försörjningsstöd, Kalmar kommun 

 

Handlingsplaner löser inte bostadsfrågan helt enkelt. Tilly pekar på att bestående ojämlikhet 

skapas när personer har makt över värdefulla resurser (2000, s .17), som socialsekreteraren 

framhåller är bostäder en värdefull resurs i deras arbete. Denna resurs framhäver samtidigt en 

kategorisering av individer då hyresvärdarna sitter med makten att bestämma vilka 

hyresgäster de vill ha. Hyresvärd och personal på hotell och vandrarhem skapar i enlighet 

med Sahlin & Machado (2008) en strukturell diskriminering då de diskriminerar vissa grupper 

och utestänger dem från rättigheter i form av ett boende som är en rättighet enligt 

Regeringsformen 1 kap 2§.  Jonsson (1996) i likhet med Thörn (2004)  beskriver bostaden 

som en plats för stabilitet och trygghet. Socialsekreterarna i båda kommunerna pekar på att 

bostadsmarknaden är alldeles för hård och hyresvärdarna har generellt höga krav, så 

socialsekreterarna uppmanar klienterna att söka till mindre kommuner som har större 

möjligheter till bostäder. 

 

Socialsekreterarna i de båda kommunerna berättar att försörjningsstöd idag räknas som en 

inkomst. Det gör det möjligt för klienterna att ordna egen bostad, framför allt till unga 

personer som lever med konflikter i hemmet, trångboddhet eller bor i en dålig miljö. 

Godkänner socialsekreteraren hyran finns möjlighet att teckna egna kontrakt med de 

hyresgäster som godkänner försörjningsstöd som inkomst. Detta leder till att individer har 

möjlighet till ett självständigt liv istället för att låsas in i ett beroende av försörjningsstöd.  

Klienter får inte bli beroende av oss på försörjningsstöd, uppger socialsekreterarna i de båda 

kommunerna.  
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Enligt en socialsekreterare i Kalmar kommun utgår deras hemlöshetsarbete mer från syften 

och mål i stället för handlingsplaner. Socialsekreterarna i båda kommunerna uppger att varje 

ärende är individuellt och det är svårt att utgå från specifika handlingsplaner och riktlinjer. 

Kalmar kommuns syfte handlar om att mäta förändring av hemlöshetssituationen för att 

motverka hemlöshet. Målet för Kalmar kommun är att få fram ett underlag till politikerna för 

att på sikt kunna minska antal akut hemlösa personer, minska antal vuxna personer som är 

placerade och saknar egen bostad samt minska antal personer som har långsiktiga boenden. 

Dessa mätningar utgår från tre av Socialstyrelsens fyra olika boendesituationer. Mätningarna 

rapporteras in varje månad till ansvarig kvalitetsutvecklare. Socialsekreteraren i Kalmar 

kommun berättar att de har blivit mer generösa med att betala hyresskulder för att motverka 

vräkningar. 

 

Har man en gång blivit avhyst så är det mer eller mindre omöjligt att få en lägenhet någon 

annanstans, det är ingen hyresvärd som tar emot en, så vi är måna om att folk ska, har man en 

avhysning eller hyresskulder hängandes, ta kontakt med oss så vi kan hjälpa, för vi har blivit som 

sagt mer generösa för vi vet att om det skulle bli en avhysning så har vi väldigt få lösningar. 

Intervjuperson försörjningsstöd, Kalmar kommun 

 

Kalmar kommun beviljar hyresskulder men uppkommer skulder gång på gång måste de 

tillsammans med klienten hitta andra lösningar, i form av exempelvis autogiro eller god man. 

En socialsekreterare i Mönsterås kommun förklarar att de är mer försiktiga, de betalar 

hyresskulder i undantagsfall, de utgår ifrån de konsekvenser som kan ske om vräkning skulle 

infalla. Det är ovanligt att hyresskulder beviljas till ensamstående vuxna då de anser att den 

enskilde har ett ansvar för sin ekonomiska situation. Däremot finns det en grupp som skiljer 

sig, det är barnfamiljer. I de ärendena beviljar båda kommunerna hyresskulder eftersom 

socialsekreterarna i allra möjligaste mån ska undvika att barnfamiljer vräks.  

 

En socialsekreterare i Kalmar kommun berättar vidare att hemlöshetssamordnaren, Michael 

Anefurs plan har nämnts på personalmöten. Mätningarna som genomförs i Kalmar kommun 

är en uppföljande statistik som kan kartlägga hemlösheten och är ett förslag från 

hemlöshetssamordnaren. Hemslöshetssamordnaren föreslog olika inriktningar för Kalmar 

kommun. Ett av förslagen handlade om att arbeta fram övergripande styrdokument där det 

klart och tydligt ska framgå hur hemlöshetsrelaterade frågor ska genomföras. Det ska finnas 

en tydlig ansvarsfördelning mellan förvaltningar och myndigheter. Det 

vräkningsförebyggande arbetet ska effektiviseras i form av samverkan med fastighetsägare 
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och hyresvärdar. Socialsekreteraren i Kalmar kommun uppger att deras arbetssätt inte har 

förändrats så mycket sedan hemlöshetssamordnarens olika förslag gavs ut i kommunen. Men 

uppföljning angående hemlöshetsstatistik sker mer kontinuerligt i dag, uppföljningen har 

pågått lite mer än ett halvår. Socialsekreteraren påtalar att deras arbete mot hemlöshet handlar 

mycket om att släcka bränder åt individer som är akut hemlösa. Socialsekreteraren pekar på 

att Kalmar kommuns utmaning är bostadsbristen. Socialsekreterarna menar att 

bostadsbyggandet måste öka och få till stånd ett fördjupat samarbete med kommunala och 

privata fastighetsägare. Det behövs alltså fler bostäder till olika grupper av individer. En 

socialsekreterare i Kalmar kommun uppger att bostadsbristen är det huvudsakliga problemet. 

 

Men allting, alltså hela grundproblematiken är ju bostäder. Det är ju så, det måste byggas bostäder. 

Antalet människor är inte problemet utan det är ju antalet bostäder. 

Intervjuperson försörjningsstöd, Kalmar kommun 

 

Kalmar kommun har beslutat att ett härbärge kommer att startas upp runt årsskiftet 

2015/2016. En socialsekreterare i Kalmar kommun påtalar även att ett slussboende för 

hemlösa skulle vara behövande i kommunen. Åsikterna angående härbärget är delade bland 

socialsekreterarna i Kalmar kommun. Ett par av socialsekreterarna anser inte att ett härbärge 

skulle hjälpa deras klienter gällande bostadsfrågan. De anser istället att ett kategoriboende i 

form av ett lågtröskelboende med erfaren och stöttade personal närvarande skulle vara ett 

bättre alternativ. Ett lågtröskelboende är en boendeform till särskilda kategoirer av människor 

som inte klarar av att eget boende på ordinarie bostadsmarknaden. I likhet med vad Knutagård 

beskriver är detta en form av uppehälle för exkluderade människor (2009, s. 155). 

 

Socialsekreterarna i båda kommunerna påtalar i likhet med Payne (2008) om det egna 

ansvaret som föreligger hos den enskilde. Payne beskriver att begreppet empowerments 

filosofi bland annat utgår från ett personligt ansvar och att klienterna ska få makten över sina 

liv.  Klienterna ska även få en mer positiv syn på sig själva. Empowerment kan kopplas 

samman med de verktyg som klienter kan erhålla av Socialtjänsten för att stärka sig själva. 

Socialsekreterarna kan exempelvis vara behjälpliga med att kontakta olika bostadsbolag. En 

socialsekreterare i Mönsterås kommun berättar att en socialpedagog finns tillgänglig som ett 

stöd till de klienter som är i behov av det. Socialpedagogen kan till exempel hjälpa klienterna 

i kontakten med olika myndigheter eller bostadsbolag. Socialsekreteraren menar att de tyvärr 

har stora begränsningar att hjälpa på grund av bostadbristen som återfinns även här. En 
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socialsekreterare i Kalmar kommun berättar att det är få personer som blir berättigade bostad 

genom Socialtjänsten. Kraven är höga för att bli beviljade en övergångsbostad. 

Socialsekreterarna i båda kommunerna nämner att de individer som inte har förmåga att söka 

eller ordna boende på egen hand av olika skäl, kan beviljas den insatsen. Socialsekreterarna i 

båda kommunerna uppger att ansvaret som sagt ligger främst hos den enskilde. Socialtjänsten 

löser det akuta som tak över huvudet, här kan det uppstå krock med individers förväntningar 

om vad Socialtjänsten hjälper till med. 

 

Och det är just den krocken med människors förväntningar och vad vi kan hjälpa till med och det 

upplever jag som ganska tufft, för man vet ju, eller alltså man förstår ju människor som kommer 

hit för alltså, de tar kontakt med oss, det är ju liksom den sista utvägen.  

Intervjuperson försörjningsstöd Kalmar kommun 

 

I huvudsak är Socialtjänsten den sista utvägen, socialsekreterarna tittar mycket på 

individernas förmåga att söka själva. Detta anser socialsekreterarna är en svårighet, att hitta en 

balans med att hjälpa lagom mycket. En socialsekreterare i Kalmar kommun berättar att det är 

svårt att undvika att bli känslomässigt involverad i klienternas situationer, och viljan att hjälpa 

för mycket. 

 

5.3 Gruppen hemlösa 

När vi frågar socialsekreterarna i båda kommunerna om hur gruppen hemlösa ser ut, svarar 

flertalet att det är väldigt varierande, just för att det kan hända vem som helst. 

Socialsekreterarna i kommunerna påtalar att de mest utsatta grupperna för hemlöshet är 

kvinnofridsärenden, missbrukare samt individer med psykisk ohälsa, de två sistnämnda ofta i 

kombination. Kvinnorna tvingas fly från våldsamma partners. Finns barn med i bilden 

kontaktas barnutredare som utreder efter BBIC, barnets behov i centrum. De klienter som har 

någon form av missbruksproblematik eller psykisk ohälsa motiveras i första hand att söka 

behandling till det.  

När vi ställer frågan om det tillkommit nya grupper av hemlösa får vi lite olika svar. I Kalmar 

kommun nämner en av socialsekreterarna romer som en ny grupp hemlösa. Att romer är 

utsatta är självklart menar socialsekreteraren men påtalar att de inte kan få någon hjälp hos 

Socialtjänsten. Socialtjänsten har ansvaret för sina kommuninvånare, och socialsekreteraren 

menar att de inte kan gå in med insatser till hela EU:s befolkning bara för att de kommer hit.  

Socialsekreteraren menar att Rumänien måste ta på sig ansvaret att hjälpa sin egen 
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befolkning. Skulle Socialtjänsten i alla fall gå in med insatser till ett par av romerna sprids 

ryktet snabbt.  Till slut skulle de vara tvungna att hjälpa alla som kommer hit, vilket är 

ohållbart menar socialsekreteraren.  

En socialsekreterare i Kalmar kommun nämner även att det är fler och fler människor med 

ordnad ekonomi och stabil inkomst som har svårt att hitta bostad. Socialsekreteraren berättar 

att: ”då kan man ju tänka sig dom som inte har inkomster, folk som har skulder och social 

problematik, det är ju hopplöst skulle jag vilja säga, mer eller mindre”. 

Individer med stabil ekonomi och ordnad inkomst är ingen grupp som kan få hjälp hos 

Socialtjänsten, mer än att de kan bli lotsade vidare till hyresvärdar (jmf Thörn 2004). Enligt 

Löfstrand är det Socialtjänsten som har makten att definiera hemlöshet (2005, s. 178-183). 

Den sistnämnda gruppen socialsekreteraren nämner passar inte in i någon av Socialtjänstens 

problemkategorier för att kunna erhålla hjälp. 

Är individen helt utan bostad menar en socialsekreterare i Kalmar kommun att det ligger på 

den enskildes ansvar att söka bostad i hela landet. Starka skäl kan föreligga att bostaden måste 

vara i Kalmar, exempelvis på grund av arbete. En socialsekreterare i Mönsterås kommun 

uppger att trycket på bostadsmarknaden ökat sedan något år tillbaka på grund av 

flyktingströmmarna. Etableringsformen är en bidragande orsak, socialsekreteraren förklarar 

att när de boende på flyktingförläggningar får permanent uppehållstillstånd får de vänta på att 

bli tilldelade en kommun av Migrationsverket. De kan inte komma igång med sin 

introduktionsplanering och börja etablera sig förrän de blivit tilldelad en kommun och bostad. 

Då handläggningstiderna är långa, kan vara upp till ett år, väljer många flyktingar att själva 

börja leta bostad. När de hittat en bostad får de etableringsersättning, vilket gör att de nu 

registreras som personer med inkomst. Socialsekreteraren i Mönsterås kommun menar att det 

orsakar att de utsatta grupperna, de med psykisk ohälsa, missbruksproblematik och dålig 

ekonomi får ännu svårare på bostadsmarknaden. Det som händer är att de utsatta grupper som 

nämnts ovan som kunde fått hyra innan, sorteras bort till förmån för de som har registrerade 

inkomster. De utsatta grupperna och de som endast har försörjningsstöd som inkomst får det 

ännu svårare att få bostad. I likhet med Tillys exempel där han tar upp den beständiga 

ojämlikheten mellan män och kvinnor, är även utsatta grupper som missbrukare och individer 

med psykisk ohälsa kategoriseringar som exkluderats över tid (2000, s. 13-19). 
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När vi talar om överrepresenterade hemlöshetsgrupper berättar en av socialsekreterarna i 

Kalmar kommun att det ser lite olika ut beroende på vilken av Socialstyrelsens definitioner vi 

talar om. Socialsekreteraren ansåg dock att individer med psykisk ohälsa och missbruk, ofta i 

kombination, är en av grupperna. Kvinnofridsärenden och individer som blir utan bostad på 

grund av skilsmässor och separationer är också vanliga grupper. I Mönsterås kommun nämner 

en av socialsekreterarna de akut hemlösa enligt Socialstyrelsens definitioner som den mest 

vanliga gruppen. Socialsekreteraren berättar att de som tidigare misskött sig, vilket kan bero 

på missbruk och psykisk ohälsa, och blivit svartlistade på bostadsmarknaden och är de mest 

svårplacerade klienterna. 

Socialsekreteraren i Mönsterås kommun berättar vidare att tidigare när tillgången på bostäder 

var bättre i Mönsterås kommun tog hyresvärdarna risken att hyra ut till personer de ansåg 

tveksamma. Nu när efterfrågan på bostäder är stor kan de välja sina hyresgäster och sorterar 

därmed bort dem de inte vill ha. Socialsekreteraren i Mönsterås kommun förklarar att: 

(…) hyresvärdarna har generellt höga krav och de får ju bestämma och det är lite jobbigt. Har du 

skulder så är du oftast körd men inte alltid, de privata hyresvärdarna är snällare att ta in 

hyresgäster i kommunen. 

Intervjuperson försörjningsstöd, Mönsterås kommun 

Att exkludera någon från bostadsmarknaden på grund av sakliga skäl anses vanligtvis inte 

diskriminerande (Sahlin & Machado 2008, s. 174-176). Däremot skapas en social exklusion, 

då individer systematiskt utesluts på grund av missbruk och psykisk ohälsa (jmf Shinn 2007, 

s. 666-669).  Shinn beskriver hur även individernas ekonomiska situation är en påverkande 

faktor, då individer med lägre inkomst i högre grad riskerar blir hemlösa då de anses ha 

bristande betalningsförmåga (ibid.).  

5.4 Boendesituationer 

När individer tar kontakt med Socialtjänsten för att de riskerar att bli hemlösa kan deras 

situation se lite annorlunda ut. I Mönsterås kommun, enligt en socialsekreterare är det vanligt 

att individer i samband med separation eller skilsmässa tar kontakt i förebyggande syfte. I 

Kalmar är detta också vanligt förekommande, menar en socialsekreterare i Kalmar kommun. 

Här nämns även de individer som är inneboende, antingen de som fått flytta hem till 

föräldrarna igen, eller är tillfälligt inneboende hos vänner eller bekanta. En socialsekreterare i 

Mönsterås kommun berättar att individer som på grund av att de haft anhöriga i Sverige och 
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fått permanent uppehållstillstånd i deras tidigare hemland, tidigare fått bo tillsammans med 

sina anhöriga på flyktingförläggningen. Detta är inte längre möjligt på grund av att 

flyktingförläggningarna numera är fulla, vilket orsakar att de anhöriga inte har någonstans att 

ta vägen då de kommer hit.  

I de fall där individer drar på sig hyresskulder eller missköter sig, får socialsekreterarna i båda 

kommunerna reda på genom bostadsbolagen och hyresvärdarna. Socialsekreterarna kontaktar 

då individen för att se om det finns behov av att hjälpa till. Gäller det hyresskulder ser 

socialsekreterarna till individens situation, vilka marginaler den har, finns det en möjlighet att 

den själv kan ordna upp sin situation, har det hänt förut? Klarar inte individen att ordna upp 

sin situation på egen hand kan Socialtjänsten gå in med insatser i form av försörjningsstöd 

eller att betala individens hyresskulder. Går situationen så långt som till vräkning kontaktar 

Kronofogden per brev Socialtjänsten, berättar socialsekreterarna i båda kommunerna. 

Socialsekreterarna ringer i sin tur upp Kronofogden för att få uppgifter om när detta ska ske. I 

Kalmar kommun händer det att socialsekreterarna åker ut och möter upp hyresvärdarna 

samma dag låsen ska bytas ut och vräkning ska ske, och betalar klientens skulder, för att 

motverka vräkning. En av svårigheterna med att motverka hemlöshet är att vissa individer 

undviker att ta kontakt med Socialtjänsten, berättar en socialsekreterare i Kalmar kommun. I 

likhet med den familj Billquist beskriver, skäms vissa för att ta kontakt med Socialtjänsten 

(1999, s. 155). Det anses förnedrande att inte kunna försörja sig på egen hand, förklarar 

socialsekreteraren.  

5.5  Socialstyrelsens definitioner 

Samtliga socialsekreterare anser vi, var väl insatta gällande Socialstyrelsens definitioner av 

hemlöshet. I Mönsterås kommun förklarar en socialsekreterare att situation ett, den akuta 

hemlösheten är ganska vanlig, lösningen där är ofta vandrarhem. Gällande skyddat boende 

nämner socialsekreteraren kvinnofridsärenden, som oftast beviljas insatsen kvinnojour, då det 

anses som stabilare boendeform än vandrarhem. I Kalmar kommun berättar en av 

socialsekreterarna att de förutom vandrarhem även har tillgång till ett antal hotell som tar 

emot klienter. Då vädret tillåter, händer det att de även hänvisar sina klienter till campingar då 

de beviljar klienterna ett tält. Socialsekreteraren förklarar: ” alltså det låter hemskt, men det, 

tak över huvudet kan vara, ibland kan det finnas skäl att bevilja tält”. 
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Situation två är boende på institution eller kategoriboenden. I de fall individer har ett kortare 

fängelsestraff kan det räcka, berättar en socialsekreterare i Mönsterås kommun, att de går in 

och betalar deras hyra under tiden de sitter inne. Handlar det om klienter som är på 

behandling för exempelvis missbruk, menar socialsekreteraren att de aldrig släpper ut en 

klient i bostadslöshet. Även socialsekreterare i Kalmar kommun påpekar vikten av att dessa 

klienter har det ordnat för sig när de kommer ut.  Båda kommunerna hänvisar även här till 

individernas enskilda ansvar, att de har ansvaret att kontakta Socialtjänsten om de är i behov 

av hjälp, samt att de själva under behandlingen, aktivt ska söka boende på egen hand. Har 

klienten en missbrukshandläggare är denna behjälplig när det gäller att hitta bostad.  

När det gäller situation tre, långsiktigt boende som kommunen ordnat, nämner flertalet 

socialsekreterare i Kalmar insatsen överlåtelsebostad. Det är bostäder som klienterna får hyra 

i andra hand av kommunen, kontrakten drivs med enmånadsintervaller och utan 

uppsägningstid. Kalmar kommun har kontrakt på runt etthundra övergångsbostäder. Skälen 

till att Socialtjänsten inte har någon uppsägningstid beror på att de ska kunna se att klienterna 

sköter sig. Även att klienterna är införstådda med detta, anser en av socialsekreterarna i 

Kalmar att en månad kan ses som lite väl kort tid. Socialsekreteraren menar att det är så för att 

lägenheter inte ska kunna bindas upp av klienter som missköter sig.  Skötsamma klienter kan 

till slut få ta över lägenheten, de får ett förstahandskontrakt utan besittningsskydd. I 

Mönsterås kommun har de, som en socialsekreterare nämner, ett unikt samarbete med det 

kommunala bostadsbolaget. Det går till så att Socialtjänsten går in och betalar hyran och står 

på kontraktet till klientens bostad, ett så kallat socialt kontrakt. Socialsekreteraren berättar 

vidare att klienterna har möjlighet att gå före i bostadskön vid akuta behov. Är klienterna 

skötsamma fungerar det på samma sätt i Kalmar kommun, klienterna har möjlighet att 

antingen få ett annat boende på den ordinarie bostadsmarknaden eller att de får 

övergångsbostaden omvandlat till ett förstahandskontrakt. I Mönsterås kommun och Kalmar 

kommun är de långsiktiga boendelösningarna förenade med viss tillsyn får vi berättat för oss. 

I Kalmar kommun förs samverkan med boendegruppen gällande tillsyn. För att inte inkräkta 

på klienternas privatliv bestäms det i förväg när detta ska ske. En socialsekreterare berättar att 

de flesta klienter som denne har kontakt med tycker det är bra, klienterna ser det som en 

trygghet snarare än ett inkräktande. Empowermentbegreppet strävar efter som vi tidigare 

nämnt, att förse klienterna med verktyg för att de ska få handlingsutrymme i deras liv (Payne 

2008, s. 416-442). Här kan vi se en sådan koppling, genom att bidra med tillsyn, stöd och 

hjälp i deras process kan det i slutändan kan leda till att klienterna får ett förstahandskontrakt. 
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Eget ordnat kortsiktigt boende är den fjärde definitionen, där individen är tillfälligt 

inneboende hos vänner eller släkt. De individer som bor på detta sätt ges ofta inga insatser 

berättar socialsekreterare i Kalmar kommun och Mönsterås kommun. Finns det möjlighet att 

bo inneboende hos någon berättar en socialsekreterare i Kalmar kommun att de, efter att 

klienten är folkbokfört sig på adressen, kan gå in och betala halva hyran eller liknande. På 

detta vis menar socialsekreteraren att individen ifråga ordnat upp sin situation själv, och får 

vara med och ansvara för sin egen försörjning. Som vi tidigare nämnt trycks det mycket på 

den enskildes ansvar, och även här menar samma socialsekreterare att individen måste söka 

bostad på egen hand. Detta kan jämföras med Rantakeisu et al som menar att ansvaret ligger 

hos den enskilde istället för samhället. Det har skett en ökad betoning på skyldighet istället för 

rättighet hos individen (Garsten 2011 ref i Rantakeisu 2013, s.20).  I Mönsterås kommun tar 

en socialsekreterare upp ett exempel på hur de arbetar individanpassat. En hemlös kvinna i 

femtioårsåldern hade fått tag på ett tillfälligt rum i en villa hon fick hyra en längre tid. Här 

ansågs det att en kvinna i den åldern borde vara mer etablerad på bostadsmarknaden än så. 

Socialtjänsten bedömde det inte som en skälig levnadsnivå att vara femtio år och bo på detta 

sätt. Då kvinnan mådde dåligt av sin bostadssituation och kunde visa upp att hon aktivt sökt 

bostäder det senaste halvåret, beviljades hon ett socialt kontrakt. Hade det varit en 

tjugoettåring som varit i samma situation, menar samma sekreterare att en annan bedömning 

gjorts. En tjugoettåring flackar runt litegrann och förväntas kunna bo lite tillfälligt under en 

längre period, förklarar socialsekreteraren. 

5.6 Samverkan  
 

En socialsekreterare i Mönsterås kommun berättar att de inte får något stöd i boendefrågan, 

det är mer eller mindre Socialtjänstens ansvar att lösa. Däremot betonar en socialsekreterare i 

Mönsterås kommun att de har ett unikt och nära samarbete med det kommunala 

bostadsbolaget, en insats som nämnts tidigare, det sociala kontraktet. Kontraktet innebär att 

Socialtjänsten står som kontraktshavare och ansvarig att hyran ska betalas in. Klienten har 

därefter möjlighet att få ett förstahandskontrakt om de sköter sig. Socialsekreteraren beskriver 

att det kommunala bostadsbolaget på eget initiativ beslutat att tillgodose Socialtjänstens 

behov. Vid akuta situationer kan klienter gå före vanliga hyresgäster i bostadskön. Alla har 

dock inte rätt till ett socialt kontrakt, klienterna måste medverka i hög grad själva och göra 

egna ansträngningar. Klienter som tidigare misskött sig får svårigheter att tillhandahålla ett 

nytt socialt kontrakt eftersom bostadsbolaget kanske inte vill ha de som hyresgäster igen. 

Socialsekreteraren menar att Mönsterås kommun är i behov av ett bredare samarbete och 
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uttrycker: 

(…) få till mer samarbete med flera bostadsbolag, så det finns mer jobb att göra och jag tror att de 

blir tvungna att ta tag i det snart. Men det är oftast att det ska köra ihop sig riktigt jävligt innan 

man gör förändringar. 

Intervjuperson försörjningsstöd, Mönsterås kommun 

 

En socialsekreterare i Kalmar kommun berättar att hyresvärdarna är deras största 

samarbetspartner och det är viktigt att båda parter bjuder till. En annan socialsekreterare i 

Kalmar kommun önskar ett tätare samarbete med kommunala bostadsbolag. I dagsläget får 

socialsekreterarna oftast ringa runt till olika bostadsbolag, hotell eller vandrarhem för att höra 

om de har något att erbjuda vid akuta ärenden. Här är det komplicerat menar 

socialsekreteraren, då det kan vara svårt att placera psykiskt sjuka eller missbrukare på hotell 

eller vandrarhem. Dessa klienter kan missköta sig eller förstöra för andra gäster och det kan 

leda till att de undviker att erbjuda rum till Socialtjänstens klienter. Socialsekreteraren uppger 

att det tyvärr finns ett vandrarhem i Kalmar kommun som inte vill ha något samarbete med 

Socialtjänsten. De vill inte ha dit Socialtjänstens klienter, de vill helt enkelt inte bli kopplade 

ihop med Socialtjänsten. Socialsekreteraren berättar vidare att det är boendesamordnaren som 

har kontakt med bostadsbolagen. Deras samarbete leder till övergångsbostäder till de klienter 

som bedöms berättigade.  

 

Övergångbostäder är i likhet med sociala kontrakt i Mönsterås kommun, där klienter hyr 

bostäder av Socialtjänsten i andra hand. Kontrakten innehåller extra mycket regler och i 

Kalmar kommun är kontraktet skrivet på två år. Efter två år och det har fungerat med klienten 

i lägenheten, diskuterar boendesamordnaren och hyresvärden om möjlighet för ett 

förstahandskontrakt. Klienter har ingen möjlighet att överklaga om förlängning i 

övergångsbostäderna eftersom det är en provboende hyresnämnden i Jönköping har godkänt. 

En socialsekreterare i Kalmar kommun beskriver att de har samverkansöverenskommelser 

med invandrarservice, kvinnojouren, svenska kyrkan, stadsmissionen samt kriminalvården för 

att kunna följa hemlöshetssituationen. Dessa förvaltningar, myndigheter och frivilliga 

organisationer deltar i mätningen om statistiken av hemlöshet och rapporterar också in 

månadsvis. I likhet med Moxley et al drivs stadsmissionen delvis av individer som själva 

befunnit sig i utsatthet och hemlöshet. Inom dessa organisationer ges möjligheter till mat, 

sovplats och möjlighet till arbete. Organisationerna skapar till viss del en stabilitet och bidrar 

till att individen integreras i samhället (2010, s. 431-435). Samverkan med andra aktörer kan 

även kopplas samman med företrädarskap där exempelvis invandrarservice för de nyanländas 
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talan och synliggör för dessa individer vilka sociala tjänster och bidrag de är berättigade 

(Payne 2008, s. 416-442). Kvinnojouren är en annan aktör som bidrar till företrädarskap 

genom att de skyddar utsatta kvinnor och deras barn från våldsamma partners (jmf Freddolino 

et al, 2004 i Payne 2008). Även Svenska kyrkan bidrar till företrädarskapet genom att förse 

hemlösa med mat och sovplats. En socialsekreterare i Kalmar kommun påtalar vikten av ett 

samarbete och menar: ”Grundbiten är det samarbete som är a och o som har med hemlöshet 

att göra”. 
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6. Slutsatser 
 

Syftet med vår studie har varit att synliggöra hur socialsekreterare arbetar och resonerar om 

det förebyggande arbetet mot hemlöshet. Valet av kommunerna utgick från vår ambition att 

upptäcka mönster och tillvägagångsätt i en mellanstor kommun och en mindre kommun i 

Kalmar län. Utifrån hemlöshetssamordnarens samarbete med Kalmar kommun ville vi även se 

om det gick att urskilja mönster i arbetet mot hemlöshet. 

 

Efter sammanställning av vårt material kunde vi se att hemlöshetsproblematiken är komplex, 

socialsekreterarna hanterar situationen utifrån klienternas olika behov. Socialsekreterarna kan 

inte göra generella bedömningar då varje ärende ser olika ut. Insatser i boende- och 

ekonomifrågor måste utredas innan beslut tas. Kraven i de båda kommunerna för att erhålla 

bostad genom Socialtjänsten är höga. Bostäderna är främst till de klienter som inte har 

förmågan att söka bostad på egen hand eller de som har svårigheter med hyresskulder (jmf 

Shinn, 2007, s.666-669). Dessa klienter har svårt att komma in på ordinarie 

bostadsmarknaden eftersom hyresvärdarna är hårda i sina bedömningar om vilka hyresgäster 

de vill ha. Socialsekreterarna i de båda kommunerna menar att det är hyresvärdarna som sitter 

på den egentliga makten (jmf Sahlin & Machado, 2008, s. 174-176). Den akuta hemlösheten, 

där individer behöver tak över huvudet över natten lotsas till hotell och vandrarhem. Även där 

har personalen rätt att bestämma vilka klienter som kan få hjälp. En annan orsak är den 

påtalade bostadsbristen i båda kommunerna som gör det svårt, även för individer med ordnad 

ekonomi och stabil inkomst att hitta bostad. Det är antalet bostäder som är problemet inte 

antalet människor.  

 

En slutsats är att hyresvärdarna och bostadsbolagen är försörjningsstöds största 

samarbetspartners gällande bostadsfrågan. Klienterna i båda kommunerna har möjlighet att 

hyra bostad i andra hand genom Socialtjänsten, som ansvarar för att hyran betalas in i tid. I 

Mönsterås kommun använder de sig av sociala kontrakt och har ett unikt samarbete med det 

kommunala bostadsbolaget. Klienterna har möjlighet att lämnas företräde i bostadskön vid 

akuta ärenden, vilket är bolagets egna initiativ för att tillmötesgå Socialtjänstens behov.  I 

Kalmar kommun finns det övergångsbostäder som kan ses som motsvarande till det sociala 

kontraktet.  De stora skillnaderna är att Socialtjänsten i Kalmar kommun inte kan gå före i 

bostadskön och saknar det täta samarbete som Mönsterås kommun har. Dessa insatser är 

förenade med tillsyn och extra mycket regler som klienterna är väl insatta i. Möjligheter till 



 

 

 

37 

ett förstahandskontrakt finns om klienterna visar att de har förmågan att ta ansvar för eget 

boende. Målet för båda kommunerna är att klienterna ska nå ett förstahandskontrakt. 

 

En annan slutsats är att det inte finns några specifika handlingsplaner eller riktlinjer i 

kommunerna. Socialsekreterarna har svårt att arbeta utifrån specifika punkter då bedömningar 

görs utifrån den enskilde och är mycket individuella. Just hemlöshets - och bostadsfrågan är 

integrerad i verksamheten. I Mönsterås kommun kommer de överens om i arbetsgruppen vad 

de ska fokusera på och påtalar att handlingsplaner inte löser bostadsfrågan. Socialsekreterarna 

är beroende av att bostadsbolag och hyresvärdar vill hyra ut bostäder till deras klienter. 

Socialsekreterarna tittar även på individens förmåga och vilka krav de kan ställa beroende på 

deras situation. Socialsekreterarna i båda kommunerna trycker mycket på den enskildes 

ansvar (jmf Garsten, 2011 i Rantakeisu et al 2013, s. 20).  Kalmar kommun utgår från mål och 

syfte utifrån hemlöshetsamordnarens förslag om att minska hemlösheten. Kalmar kommun 

mäter statistik månadsvis över hemlösheten vid boendeärenden. En vräkningsförebyggande 

insats vi fann i båda kommunerna var att de gick in och beviljade klienternas hyresskulder. 

Kalmar kommun har blivit mer generös gällande denna insats. 

 

Vårt resultat pekar vidare på att den akuta hemlösheten är relativt vanlig i Mönsterås kommun 

och Kalmar kommun, socialsekreterarna löser boendefrågan med vandrarhem och hotell. När 

vädret tillåter kan klienterna bli hänvisade till campingplatser. De klienter som befinner sig i 

behandling för exempelvis missbruk ska ha ordnat boende när de blir utskrivna men båda 

kommunerna påtalar vikten av individernas eget ansvar att leta boende. När det gäller 

långsiktigt boende sker det en samverkan med kommunala och privata bostadsbolag om de 

insatser som vi tidigare nämnt, sociala kontrakt och övergångsbostäder. Eget ordnat 

kortsiktigt boende är en boendesituation där socialsekreterarna mycket sällan går in med 

insatser. 
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7. Avslutande diskussion 
 

Vi har i vår studie synliggjort det förebyggande arbetet mot hemlöshet i Kalmar kommun och 

Mönsterås kommun. Då vi tagit del av hemlöshetssamordnarens samarbete med Kalmar 

kommun om frågor rörande hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden trodde vi att 

de olika förslagen skulle vara mer integrerade hos Socialtjänsten i Kalmar. Våra 

intervjupersoner var inte tillräckligt insatta i samarbetet och har inte tagit del av förslagen i 

den mån vi trodde. En orsak anser vi kan vara att politiska organisationer är trögstyrda. Det 

kan vara svårt och tidskrävande att verkställa nya förslag utifrån brist på resurser. I vår 

problembakgrund synliggjorde vi kommunernas ansvar om bostadsförsörjning, att alla i 

individer i kommunen ska har rätt att leva i goda bostäder. Genom vårt material kunde vi 

åskådliggöra att Socialtjänsten lotsar vidare individer till bostadsbolagen när de anser att de 

har förmågan att söka bostad på egen hand. Vi ställer oss frågande vilka kriterier 

Socialtjänsten utgår från när de bedömer individens förmåga. Bara för att Socialtjänsten 

bedömer att förmågan finns, utesluter inte det att individen kan ha svårigheter med att 

representera sig själv på bostadsmarknaden. Vem hjälper dem? 

 

Utifrån den problemformulering vi valt att lyfta fram har vi kunnat urskilja aspekter av 

bostadsfrågan. Vi tycker att hemlöshet är ett komplext problem men i grund och botten 

handlar problemet om bostadsfrågan. Så länge det inte byggs bostäder till alla grupper av 

människor kommer hemlöshetsfrågan inte kunna lösas, sekundära lösningar som är dyra och 

kortsiktiga kommer fortsätta att användas av kommunerna (jmf Swärd & Eriksson, 2015). 

Samtliga socialsekreterare påpekade att bostadsbristen var den största boven i det 

förebyggande arbetet mot hemlöshet. Kan det vara så enkelt att om det bara finns tillräckligt 

med bostäder så minskar hemlösheten? Det kommer alltid finnas utsatta grupper i samhället 

och vi började fundera under studiens gång, om det finns någon brist inom det sociala arbetet 

som även utgör en del av hemlöshetsproblematiken. Hur arbetar exempelvis organisationer 

inom socialt arbete med individer som inte vill eller kan rätta sig efter samhällets normer? 

 

Socialsekreterarna i båda kommunerna påtalade vikten av en god samverkan med 

bostadsbolag och hyresvärdar för att kunna motverka hemlöshet och utestängning från 

bostadsmarknaden. Kan ett utökat samarbete med fler av dessa aktörer bidra till att 

segregationen minskar i vissa bostadsområden? Ju fler aktörer som samverkar desto större 

omfattning kan det bli av övergångsbostäder och sociala kontrakt inom Socialtjänsten. Detta i 
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sin tur kan bidra till en ökad integrering bland utsatta individer och minska utanförskap samt 

social exklusion i samhället. 

 

I samband med intervjuerna framkom en intressant infallsvinkel. När klienter ska placeras ut 

genom sociala kontrakt eller övergångsbostäder är det flera faktorer som ska tas hänsyn till. 

Ett par av socialsekreterarna framhåller att det är flera intressenter som är involverade 

gällande insatserna. När klienterna placeras ut ska samarbetet med Socialtjänst, handläggare, 

hyresvärd, grannar och exempelvis skola fungera. Gällande klienter med 

missbruksproblematik är det också viktigt att inte placera dem i områden de förknippar med 

missbruk. Det är alltså mycket som ska fungera socialt för klienten. Vi menar att det vore 

intressant till vidare forskning att undersöka hur många som beviljas bostäder genom 

Socialtjänsten samt följa upp klienterna, dels under deras pågående process, dels hur många 

ärenden som leder till ett förstahandskontrakt. 
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Bilaga 1                                                                           2015-04-07 

Hej 

 

 Vi heter Katarina Värnholm och Victoria Ax och läser sjätte terminen på 

Socionomprogrammet vid Linneuniversitetet i Kalmar.  Vi skriver vårt examensarbete under 

våren 2015 som handlar om Karlskrona kommuns förebyggande arbete mot hemlöshet. 

Uppsatsens syfte är att belysa socialarbetarens bedömningar med klienter som är i behov av 

hjälp utifrån kommunens strategier och handlingsplaner. 

 

Vi önskar att få intervjua fyra socialarbetare som arbetar inom verksamheten försörjningsstöd 

på Socialförvaltningen mellan måndag och fredag under vecka 17 och 18. Vi är flexibla inför 

önskemål om tid och plats. Varje intervju beräknas ta mellan 45-60 minuter. 

 

Uppsatsen tar full hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och innefattar 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta 

innebär att deltagandet är frivilligt. Möjlighet att avbryta sin medverkan kan ske när som 

helst. För att underlätta vårt arbete önskar vi helst att spela in intervjuerna men om någon av 

de deltagande inte vill så avstår vi från detta. Materialet som framkommer under intervjun 

kommer endast användas till den här studien. Därefter kommer materialet raderas. Alla 

personuppgifter kommer att behandlas under sekretess. 

Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras på studentportalen DiVA, där 

Linnéuniversitetets studentuppsatser samlas. Vem som helst kan därefter ta del av uppsatsen. 

 

Vår förhoppning är att ni vill medverka i vår studie, om du har några frågor är du välkommen 

att kontakta oss! 

 

 Tack på förhand! Med Vänlig Hälsning, 

 

Victoria Ax va222cf@student.lnu.se 0704 444 888 

Katarina Värnholm kw222cp@student.lnu.se 0706 123 133 

Handledare: Ulf Drugge ulf.drugge@lnu.se 
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Bilaga 2  

 
Intervjumanual  

 

Mönsterås kommun 

 

Bakgrund 

1. Vad är din nuvarande position och ditt ansvarsområde på din arbetsplats? 

 

2. Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

3. Kan du beskriva hur en process kan se ut, från den första kontakten med en klient som 

ansöker om försörjningsstöd fram till ett beslut? 

Hemlösa 

4. Hur ser gruppen ”hemlösa” ut i Mönsterås kommun? 

 

5. Arbetar ni alla efter några specifika handlingsplaner och riktlinjer för att motverka 

hemlöshet?  

 

6. Känner du till Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet? 

 

- Hur resonerar du över deras kategoriseringar av hemlöshet? 

 

- Arbetar ni efter Socialstyrelsens definitioner? 

 

7. Går det att urskilja om det finns någon överrepresenterad målgrupp av de människor 

som kontaktar er för att de riskerar att bli hemlösa? 

 

- Om det finns, hur arbetar ni kring den målgruppen?  

 

- Finns det någon specifik handlingsplan för att minska denna överrepresenterade 

målgrupp? 

 

8. Upplever du att det tillkommit nya grupper av människor som inte får bostäder på den 

ordinarie bostadsmarknaden?  

 

- Hur resonerar du över dessa nya grupper?  

 

- Hur löser ni deras boendeproblem? 

 

9.  De människor som tar kontakt med er för att de riskerar att bli hemlösa, hur brukar 

deras boendesituation se ut vid det tillfället? 

 

- Finns det en boendesekreterare inom Socialtjänsten? 
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10. De människor som riskerar att bli hemlösa som inte har någon form av social 

problematik, hur arbetar ni med dem? 

 

- Finns det någon skillnad i ert arbete mot hemlöshet när det gäller dem som har 

någon form av social problematik än till dem utan? 

 

11. Upplever du att det finns några svårigheter med att arbeta mot hemlöshet? 

 

12. Har ni alla kommit fram till några lösningar för att motverka hemlöshet? 

 

 

 

Bostadsmarknaden 

 

13. Hur ser den sekundära bostadsmarknaden ut i Mönsterås kommun? Har det skett 

en ökning eller minskning de senaste åren? 

 

14. Känner du till Bostad först? 

 

- Hur ser du på den metoden 

 

Samverkan 

 

15. Vilka andra aktörer samarbetar ni med när det gäller de insatser som görs för att 

motverka hemlöshet? 

 

-  Hur ser ni på allmännyttans möjligheter?  

 

- Hur arbetar ni med det?  

 

- Samarbetar ni med privata och kommunala fastighetsägare?  
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Intervjumanual  

 

Kalmar kommun 

 

Bakgrund 

1. Vad är din nuvarande position och ditt ansvarsområde på din arbetsplats? 

 

2. Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

3. Kan du beskriva hur en process kan se ut, från den första kontakten med en klient 

som ansöker om försörjningsstöd fram till ett beslut? 

 

Hemlöshet 

4. Hur ser gruppen ”hemlösa” ut i Kalmar kommun? 

 

5. Arbetar ni alla efter några specifika handlingsplaner och riktlinjer för att motverka 

hemlöshet?  

 

6. Kalmar kommun har ett samarbete med hemlöshetsamordnaren, Michael Anefur. 

Sedan hans besök har det påbörjats en plan för Kalmar kommun ska arbeta med 

hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.  Har ni fått ta del av denna 

plan? Berätta hur den ser ut? Upplever du att den nuvarande handlingsplanen 

skiljer sig från er förra? 

 

7. Känner du till Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet? 

 

- Hur resonerar du över deras kategoriseringar av hemlöshet? 

 

- Arbetar ni efter Socialstyrelsens definitioner? 

 

 

8. Går det att urskilja om det finns någon överrepresenterad målgrupp av de 

människor som kontaktar er för att de riskerar att bli hemlösa? 

 

- Om det finns, hur arbetar ni kring den målgruppen?  

 

- Finns det någon specifik handlingsplan för att minska denna överrepresenterade 

målgrupp? 

 

9. Upplever du att det tillkommit nya grupper av människor som inte får bostäder på 

den ordinarie bostadsmarknaden?  

 

- Hur resonerar du över dessa nya grupper?  

 

- Hur löser ni deras boendeproblem? 
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10.  De människor som tar kontakt med er för att de riskerar att bli hemlösa, hur 

brukar deras boendesituation se ut vid det tillfället? 

 

- Finns det en boendesekreterare inom Socialtjänsten? 

 

11. De människor som riskerar att bli hemlösa som inte har någon form av social 

problematik, hur arbetar ni med dem? 

 

- Finns det någon skillnad i ert arbete mot hemlöshet när det gäller dem som har 

någon form av social problematik än till dem utan? 

 

12. Upplever du att det finns några svårigheter med att arbeta mot hemlöshet? 

 

13. Har ni alla kommit fram till några lösningar för att motverka hemlöshet? 

 

Bostadsmarknaden 

 

14. Hur ser den sekundära bostadsmarknaden ut i Kalmar kommun? Har det skett en 

ökning eller minskning de senaste åren?  

 

15. Känner du till Bostad först? 

 

- Hur ser du på den metoden? 

 

Samverkan 

 

16. Vilka andra aktörer samarbetar ni med när det gäller de insatser som görs för att 

motverka hemlöshet? 

 

-  Hur ser ni på allmännyttans möjligheter? 

 

- Hur arbetar ni med det? 

 

- Samarbetar ni med privata och kommunala fastighetsägare? 

 

 

 

 

 

 


