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Sammanfattning 
 
Den här studien har som syfte undersöka hur representanter från socialtjänsten och ideella 
verksamheter upplever arbetet med hemlösa. Studien är utformad med en kvalitativ ansats där 
sex stycken semi-strukturerade intervjuer har genomförts varav en intervju genomfördes med 
två socialsekreterare samtidigt. De som har deltagit i studien är socialarbetare som i sitt arbete 
kommer i direkt klientkontakt med hemlösa och hemlöshet. Av de totalt sju studiedeltagarna 
så är tre stycken ideella aktörer och fyra stycken aktiva inom socialtjänsten. Studien visar på 
hur ideella verksamheter täcker de luckor som uppstår i arbetet mot hemlöshet, luckor som 
socialtjänsten på grund av sina utgångskriterier inte kommer åt. Studiedeltagarna redovisar i 
denna studie via sina intervjuer vilka olika insatser som finns och hur socialarbetare uppfattar 
arbetet kring det sociala problemet hemlöshet. Vart dom upplever att arbetet brister samt hur 
samverkan mellan ideella verksamheter och sociatjänsten kompletterar arbetet mot en 
minskad hemlöshet i framtiden.  
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Förord 
Vi vill tacka alla medverkande socialarbetare som tagit sin tid för att medverka i vår studie. 
Även vår handledare Öncel Naldemirci vill vi tacka för all konstruktiv handledning, stöd och 
hjälp. Våra opponenter vill vi tacka för deras konstruktiva kritik som hjälpt oss förbättra vår 
studie. Slutligen vill vi även tacka vår examinator Veronica Lövgren som via konstruktiv kritik 
hjälpte oss att förbättra vår studie. 
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1. Inledning 
Enligt Socialstyrelsen (2017) lever ca 33 000 människor utan bostad i Sverige. Socialstyrelsen 
(2017) skriver dock att deras kartläggning av hemlöshet inte täcker upp allt utan att det 
fortfarande finns ett stort mörkertal; detta beror på att alla kommunerna i landet inte var med i 
mätningen men också att många ideella organisationer och verksamheter inte hade resurserna 
för att delta i undersökningen. Socialstyrelsen (2017) anser därför att dessa resultat endast ska 
ses som ett minimum.  

I dagens samhälle finns det ett socialt skyddsnät i form av myndigheter som ska hjälpa 
individer ut ur utsatta situationer samt förhindra att människor kan hamna i utsatta situationer. 
Att en människa i dagens Sverige ska behöva leva utan en fast bostad är något samhället har 
som plikt att förhindra och det är även därför det sociala skyddsnätet, som tidigare nämnts, 
finns. En person som lever i hemlöshet är trots sin enkla och sparsamma levnadsstandard en 
stor utgift för samhället (Arnsvik, 2011). Arnsvik (2011) skriver att det är åtta gånger större 
risk att en hemlös person hamnar på sjukhus än en person med bostad. Med andra ord kan en 
hemlös människa utvecklas till en mycket större ekonomisk belastning för vårt 
välfärdssamhälle än en människa som lever i en stadig bostadssituation. Det finns alltså en 
samhällsnytta att få bukt med det sociala problemet hemlöshet. En lösning på det sociala 
problemet hemlöshet gynnar mer än bara de individer som lider av hemlöshet.  

Det uppstår enligt Swärd (2018) ett socialt ingenmansland för de individer som lever sitt liv i 
hemlöshet, dessa individer förlorar sin tillhörighet till samhället. Tillhörigheten är det som gör 
det möjligt för oss att ta del av det sociala skyddsnätet. Det är så mycket mer än att leva utan 
bostad, dessa individer ställs även utanför många civila och politiska rättigheter. Det uppstår 
därför en paradox i systemet. Det skyddsnät som finns till för att fånga upp människor räcker 
inte alltid till och låter människor falla mellan sprickorna i vissa fall (Swärd, 2018).  

Genom att redovisa ett aktuellt socialt problem så öppnar vi upp för diskussion kring 
problemet. En stigmatiserad identitet uppstår för de grupper eller personer som hamnar 
utanför bostadsmarknaden vilket ofta förknippas till politiska sammanhang (Eriksson, C. 
1999). Den här studien bidrar med ökad kunskap kring arbetet med hemlöshet och på så sätt 
kan eventuella förbättringsområden identifieras. 
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1.1 Syfte  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur representanter från socialtjänsten samt ideella 
verksamheter upplever arbetet med hemlöshet samt undersöka hur socialtjänst och ideella 
verksamheter samverkar för att komplettera varandra.  

 

1.2 Frågeställningar 

 

Hur defineras hemlöshet i Sverige idag enligt socialarbetare? 

Hur skiljer sig synen på hemlöshet ur socialtjänsten och ideella verksamheters perspektiv? 
 
Hur ser samarbetet ut mellan ideella organisationer och socialtjänsten i arbetet med hemlösa? 
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2. Kunskapsöversikt 
I det här avsnittet så kommer studieförfattarna att definiera de viktigaste begreppen som 
används i studien. Vidare presenteras hur hemlöshet sett ut historiskt i Sverige. Detta för att 
visa hur synen av hemlöshet har förändrats över tid samt för att redogöra för det arbete mot 
hemlöshet som ligger till grund och har format det arbete som sker idag. Detta avsnitt 
kommer även att lyfta relevant forskning inom ämnet.  
 

2.1 Bakgrund 

 
Hur har hemlöshet sett ut historiskt i Sverige?        
Hemlöshet har länge varit ett aktuellt ämne som har ökat och blivit större med tiden. År 1999 
beräknades det finnas ca 8500 personer som var hemlösa jämfört med ca 17 800 år 2005 
(Storbjörk, 2007). Enligt Socialstyrelsen (2017) så var det ca 33 000 personer som levde i 
hemlöshet år 2017 vilket är en tydlig ökning i antalet hemlösa individer de senaste åren. 
Enligt Storbjörk (2007) ökade hemlösheten redan på 1950-talet och för att tackla problemet 
hemlöshet som sen länge ansetts som ett socialt problem så implementerades projekt så som 
”miljonprogrammet”. Tanken med ”miljonprogrammet” som startades år 1965 var att en 
miljon bostäder skulle byggas under en 10-års period. Detta resulterade i att ett flertal 
bostader fanns tillgängliga runtom i landet i kombination med att den offentliga sektorn 
avsatte mer resurser för att underlätta situationen för hemlösa. För hemlösheten i Sverige 
innebar detta en förbättrad situationen för många (Storbjörk, 2007). 
 
Historiskt sett så har hemlösa setts som en homogen grupp; medelåldersmän som lider av 
något slags missbruk (Swärd, 2001). Detta är dock ett synsätt som har förändrats med tiden då 
olika mätningar har uppmärksammat en ökning av hemlösa individer även inom andra 
grupper i samhället. Blid (2008) menar på att uppmärksammandet av mångfalden bland 
hemlösa individer har bidragit till att vi som samhälle har förstått att alla hemlösa inte är en 
homogen grupp utan att hemlösa individer kan tillhöra många olika folkgrupper samt olika 
kön. 
 
Blid (2008) delar upp den svenska synen på hemlöshet i fyra olika tidsperioder. Synsättet och 
diskussionen kring hemlöshet förändrades under dessa fyra olika perioder. Den första 
perioden började kring 1850-talet och fortsatte ända till 1920-talet. Tidigare så hade 
hemlöshet setts som ett polisiärt problem och ett individuellt problem men det var under den 
här perioden som synden på hemlöshet förändrades markant.  Det var under denna period som 
grunden för den moderna socialpolitiken lades där den nya fattigvårdslagstiftningen var en 
viktig hörnsten (Blid, 2008). Det var även under den här perioden som de första härbärgena 
byggdes. Grunden till en offentlig bostadspolitik lades även där den offentliga sektorn samt 
kommunerna skulle vara ansvarig över frågan hemlöshet och begreppet ”folkhemmet” blev 
ett viktigt begrepp i den politiska debatten (Blid, 2008). 
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Den period som kom att följa var alltså den andra perioden enligt Blid (2008), som sträckte 
sig från cirka 1940-talet fram till cirka 1950-talet. Det som var mest utmärkande för denna 
period var frambyggandet av den moderna välfärdsstaten som även kom att lägga ett större 
ansvar på kommunerna genom den nya socialhjälpslagen (Blid, 2008). Socialhjälpslagen var 
inte den enda förändringen av lagstiftning som skedde under den här tidsperioden, utan även 
andra lagar genomgick en förändring. Ett exempel på en lag som blev förändrad under den här 
tiden är den gamla alkoholistlagen som ersattes av en ny nykterhetsvårdslag. Den här lagen 
var ett perfekt exempel på hur synsättet hade förändrats då målet var att individen skulle 
sättas i centrum istället för att försöka skydda samhället från individer som inte ansågs 
önskvärda (Blid, 2008). Det sätt som de använde sig av var en utbyggnad av anstaltssystemet. 
I praktiken betydde det att de flesta hemlösa människor sattes in på anstalt. Dock så var det 
fortfarande många som ännu var hemlösa, de grupper som framförallt nämndes var invandrare 
som inte hade blivit integrerade i samhället och medelålders missbrukande män. Under denna 
period så var den dominanta synen på hemlöshet att det berodde på bostadsbrist, vilket i sin 
tur ledde till att mindre etablerade grupper i samhället helt enkelt inte fick tag på bostad (Blid, 
2008). 
 
Den tredje perioden som Blid (2008) skriver om sträckte sig över 1960-talet fram till 1970-
talet. Under denna period så ansåg de flesta att man skulle kunna utrota det sociala problemet 
hemlöshet, och det var även under den här perioden som ”miljonprogrammet” lanserades. 
Bostäder massproduceras vilket innebar att bostadsbristen i sin tur minskade detta ledde till 
ett minskat antal registrerade hemlösa. Blid (2008) skriver om hur det fanns en positiv bild på 
hur problemet hemlöshet skulle se ut i framtiden under denna period. Det fanns en bild av att 
människor skulle kunna anpassas in i samhället och samhället byggde därför ut den redan 
existerande socialvården för att underlätta den processen (Blid, 2008). 
 
Den fjärde perioden kan man kalla för ”den nya hemlösheten”, enligt Blid (2008). Den här 
perioden brukar man räkna vara från ungefär mitten av 1980-talet fram till sent 1990-tal. 
Under den här perioden så kunde man se en tydlig skiftning från den optimism som funnits 
kring hemlöshet tidigare till ett allt mer negativt synsätt och den starka tron om att man skulle 
kunna utrota hemlöshet började försvinna under denna period (Blid, 2008). Enligt Blid (2008) 
var det under den här perioden som den hemlösa populationens homogenitet började 
ifrågasättas. Dessa fyra perioder visar på undersökningar och kartläggning av hur hemlöshet 
har sett ut  historiskt (Swärd, 2003).  
 
År 2006 tillkom en ny regering i Sverige vilket kom att bli den första regering att 
implementera en strategi för att motverka hemlösheten och bostadsbristen i Sverige (Sahlin, 
2015). I februari 2007 tillkännagav regeringen strategin som de döpte till “Hemlöshet - många 
ansikten mångas ansvar?”. Det här projektet skapades för att få bukt med problemet 
hemlöshet och var avsett att pågå fram till år 2009 (Engel, 2009). Enligt Engel (2009) 
innefattar detta projekt fyra mål, genom uppfyllandet av dessa fyra mål är förhoppningen att 
man ska kunna komma till bukt med problemet hemlöshet. Det första målet löd; alla 
människor ska tillhandahållas tillgång till tak över huvudet och erbjudas fortsatta insatser för 
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dennes behov. Det andra målet löd; antalet män och kvinnor inskrivna i fängelse eller olika 
former av behandlingshem som ej har arrangerat boende vid utsläpp ska minskas i antal. Det 
tredje målet löd; bostadsmarknaden ska finnas tillgänglig till kvinnor och män som vistas i 
trappuppgångar eller liknande akuta boendelösningar och dessa individer ska få någon form 
av träningslägenhet ordnad av socialtjänsten. Det fjärde målet löd; antalet vräkta ska minskas. 
Inga barn ska bli vräkta. Engel (2009) skriver att tanken med det här initiativet var att, en 
gång för alla, lyckas skapa ett samhälle där ingen behövde vara hemlös, insatserna skedde på 
en individanpassad nivå där var och en skulle få de insatser som hen var i behov av. 
Slutrapporterna efter att projektet avslutats visade på att dessa fyra mål inte hade uppfyllts. 
Dock hade villkoren och motivationen att erhålla dom i framtiden förbättras (Engel, 2009). 
 

Olika anledningar till hemlöshet 
Människor blir hemlösa av många olika anledningar, det kan bero på individuella aspekter, 
tex missbruk, kriminalitet och psykisk störning, men det kan även bero på bostadsrelaterade 
aspekter (Storbjörk, 2007). Ett av de vanligaste antagande i samhället när det kommer till 
missbruk, psykologiska problem och hemlöshet är att bostadslösheten är ett direkt resultat av 
dåliga val i livet; man tror att allt är kopplat till missbruket. Att man själv har försatt sig i den 
bostadslösa situation genom att vara missbrukare. Orsak och verkan tros och anses vara 
samma sak. Däremot kan man inte veta ifall hemlösheten och missbruket hör samman med 
varandra (Swärd, 2014).  
 
Vidare skriver Swärd (2014) hur man ofta drar slutsatsen kring orsak av hemlöshet på de 
anledningar som tydligast syns på gatorna, det vill säga sjukdom och missbruk. Swärd (2014) 
menar dock på att vi inte kan veta den verkliga orsaken bakom de hemlösa individernas 
situation, samt att de förklaringar som tycks visas utåt i media ständigt bör utsättas för en 
kritisk prövning. Reklamkampanjer och andra mediers porträttering av utsatta människor i 
samhället är ett direkt resultat av att dessa människor blir stigmatiserade, en bild av att dessa 
individer inte har samma tillhörighet till samhället gör att det är så samhället kommer 
stigmatisera dom. Denna stigmatisering kan i sin tur leda till ett negativt identitetsskapande 
för dessa individer (Swärd, 2001).  
 
En annan faktor till hemlöshet är att samhället ständigt förändras, t ex genom förändringar av 
bostadsmarknaden (Kassman, 2006). Kassman (2006) anser att bristen på en fungerande 
bostadsmarknad är den största faktorn bakom hemlöshet. En bostadsmarknad med utrymme 
för personer med varierande bakgrund för individer med behov och stöd i sina missbruk, att 
det skulle vara den viktigaste punkten till förändring (Kassman, 2006). Swärd (2016) lyfter 
också bostadsmarknadens inverkan på hemlöshet där det menas att en låg inkomst i 
kombination med få bostäder är något som kan påverka huruvida en person kan komma att bli 
hemlös.  
  
En grupp som ofta lyfts fram som extremt utsatt är missbrukare. Den historiska bild av 
hemlösa som homogen grupp, innefattande medelåldersmän med missbruksproblematik är 
inte längre den ända bilden som finns av hemlösa idag. Dock så innebär detta inte att 
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missbruk inte är ett vanligt förekommande problem bland hemlösa individer idag (Halldin, 
Eklöf & Åhl, 2001). Halldin, Eklöf, Lundberg och Åhs (2001) skriver om hur missbruk i 
kombination med hemlöshet är något som är påfrestande för individen och leder ofta till både 
fysisk och psykisk ohälsa. Vidare skriver Arnsvik (2011) om hur det är svårt för en människa 
att ta sig ur missbruk i kombination med hemlöshet och han beskriver även om hur 
forskningen är begränsad i det här ämnet. Den här gruppen har tidigare varit den enda grupp 
som man har trott kunnat vara hemlös och trots att forskning har visat att även andra grupper 
kan vara hemlösa så har just gruppen missbrukare fortsatt vara extra utsatta (Blid, 2008). 
 

2.2 Viktiga begrepp 

 
Hemlöshet 
Enligt Socialstyrelsen (2017) så är hemlöshet något man kan definiera i fyra olika situationer. 
Situation 1 kallar socialstyrelsen (2017) för akut hemlöshet, med detta menar man en individ 
som står helt utan tak över huvudet och sover på t ex ett härbärge, jourboende eller i offentliga 
lokaler. Situation 2 beskriver socialstyrelsen (2017) som en person som antingen är inskriven 
på en kriminalvårdsanstalt eller ett hem för vård och boende (HVB). Situation 3 är något som 
socialstyrelsen (2017) kallar för långsiktiga boendelösningar. Detta är när en person bor i en, 
av kommunen, ordnad boendelösning. Det kan vara boendelösningar som ett 
andrahandskontrakt eller en träningslägenhet. Den fjärde situationen är något som 
socialtjänsten (2017) kallar för eget ordnat kortsiktigt boende. Med denna situation så menar 
socialstyrelsen (2017) de individer som har löst ett boende hos en bekant eller en 
familjemedlem. Det här är en bred definition av hemlöshet och om man vill förenkla denna 
definition så kan man säga att socialstyrelsen (2017) definierar hemlöshet som när man inte 
har ett eget, långsiktigt, boende. 
 
Blid (2006) definierar hemlöshet som när en person saknar ett privat utrymme där sociala och 
personliga relationer kan upprättas. Det finns även grupper inom begreppet hemlösa som 
beskriver de olika grupperna av bostadslösa. benämningarna som Blid (2006) använder sig av 
är ”de taklösa”, t ex uteliggare, ”de bostadslösa”, t ex de som övernattar i härbärgen, ”de med 
tillfälliga och osäkert boende”, t ex de med sociala kontrakt och ” de i lämpligt boende”, t ex 
de som bor på camping. En ny grupp som uppkommit nu på senare tid är EU-migranterna. 
Människor från länder som Rumänien och Bulgarien, som 2007 kom med i EU, har nu blivit 
en del av den nya utsatta grupp som lever i hemlöshet i Sverige (Haglund & Swärd, 2015).  
 
Blid (2008) beskriver hemlöshet som det ordet säger; avsaknaden av ett hem, en avsaknad av 
eget utrymme samt avsaknaden av en trygg punkt. I den här studien så kommer vi att använda 
oss av de benämningar som socialstyrelsen (2017) använder sig av i sin kartläggning av 
hemlöshet. Vi kommer alltså att definiera hemlöshet med hjälp av de 4 situationerna som vi 
tidigare har skrivit om. 
 
Socialarbetare  
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Begreppet socialarbetare är ett återkommande begrepp genom hela denna studie. Den globala 
definitionen av socialt arbete har den internationella socialarbetarföreningen, International 
Federation of Social Workers (2014) skrivit. De beskriver begreppet socialt arbete som en 
praktikbaserad profession samt en akademisk disciplin som främjar en social förändring och 
utveckling. Det ska vara en social sammanhållning med tryck på empowerment. Social 
rättvisa, mänskliga rättigheter och en kollektiv rättvisa tillsammans med en respekt för 
mångfald är enligt den globala definitionen centrala för socialt arbete. Historiskt så uppkom 
socialt arbete utifrån filantropin. Filantropin utspelade sig lokalt till en början då kvinnor 
engagerade sig i ett direkt hjälparbete bland fattiga och barn som var utsatta och for illa. Man 
mötte människorna med problem ansikte mot ansikte och det var därifrån arbetet utvecklades 
till vad det är idag (Meeuwisse & Swärd, 2016). Studieförfattarna har därför tolkat detta som 
att alla vi pratat med är socialarbetare. Vissa är utbildade socialsekreterare, medans andra 
jobbar ideellt. Det finns en stor skillnad socialarbetare emellan. Trots att alla individer vi har 
intervjuat är socialarbetare så finns det vissa fundamentala skillnader mellan dem, en av 
skillnaderna är att de ideella aktörerna inte har samma regler att följa som de som jobbar för 
socialtjänsten. Sahlin (2015) talar om mål och riktlinjer som har framkommit från regeringen i 
arbetet med hemlösa, där målet är att ingen ska behöva gå utan tak över huvudet samt att alla 
ska erbjudas den hjälp som de behöver. Dessa mål och riktlinjer är tydliga exempel på regler 
och förhållningssätt som socialarbetarna på socialtjänsten måste följa (Hansson & Lundblad, 
2013). Dock menar Sahlin (2015) att dessa mål inte blivit uppnådda i dagsläget. De har fått 
mål från regering som de sedan måste följa och får på så sätt inte lika mycket flexibilitet i sitt 
sociala arbete som de ideella aktörerna (Sahlin, 2015). En vanlig samverkan mellan olika 
socialarbetares verksamheter är informationsbyte, där socialtjänsten brister i det praktiska 
arbetet fyller ideella verksamheter in. De kan däremot uppstå problem med detta då ideella 
verksamheter kan anse att de insatser som de medverkar med egentligen bör vara ett av 
kommunens ansvarsområde (Olsson, 2000). Vidare menar Olsson (2000) att även fast 
kommuner är positivt inställda för samverkan kan det ta månader innan projekt kan förankras 
i förvaltningen och arbetet påbörjas. Därför ansåg studieförfattarna att det var särskilt 
intressant att inkludera socialarbetare arbetande både inom ideella verksamheter samt inom 
socialtjänsten i denna studie.  
 
EU-migranter  
Medlemsländerna i EU har kommit överens om att invånarna fritt får röra sig över gränserna 
och mellan medlemsländerna. Detta för att lättare kunna erbjuda arbete och förenkla handeln 
inom EU (Mostowska, 2014). Detta har även lett till att de mer socialt utsatta invånarna i 
medlemsländerna får röra sig över gränser och vistas i andra länder under en längre tid. Dessa 
människor är ofta romer från Rumänien som blir diskriminerade i deras hemland och därför 
tar sig till ett annat medlemsland inom EU (Haglund & Swärd, 2015). Dessa människor kallas 
för EU-migranter. Det de här individerna ofta gör när de kommer till ett annat land är att de 
försöker hitta det snabbaste sättet att försörja sig. I många fall blir det att de försörjer sig 
genom att tigga (Mostowska, 2014).  
 
Det har skett en stor ökning av EU-migranter inte bara i Sverige utan över hela Europa. Det 
har framkommit särskilda sårbarheter för dessa migranter på grund av en dålig kunskap om 
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välfärdssystemet, vad dom kan få för hjälp och vad dom har för rättigheter i det nya samhället 
dom flyttat till (Mostowska, 2014). De möts även av ännu ett bakslag i form av språkbarriärer. 
Forskning har även visat på hur vissa av de vanliga mönster som finns bland inhemska 
hemlösa skiljer sig från de EU-migranter som lever är bostadslösa. Mostowska (2014) skriver 
att migranters hemlöshet är oftast direkt kopplad till arbetslöshet och finansiella problem, den 
fattigdom de lever i samt kommer ifrån. Det är dock inte så vanligt för dessa migranter att ha 
sin hemlöshet baserad på missbruk eller psykologiska-/ psykosociala problem. EU-migranter 
har en tendens att räkna med och behöva mer av de informella support nätverken som erbjuds 
(Mostowska, 2014). Till skillnad från de bostadslösa i Sverige med ett svenskt medborgarskap 
så har inte EU-migranter samma stöd från välfärdssamhället. Det är de ideella verksamheterna 
som inte behöver arbeta utifrån samma mängd regler och lagar som kan hjälpa till med dessa 
EU-migranters grundbehov (Mostowska, 2014).  
 

2.3 Tidigare forskning 

 
Olika perspektiv och svensk hemlöshetsforskning historiskt 
Blid (2008) beskriver de 4 olika tidsperioderna när det gäller den svenska synen på 
hemlöshet. I det här momentet tänkte vi gå in lite djupare på främst period tre och fyra. 
Anledningen till att vi gör en djupdykning på just period 3 och 4 är eftersom att det är under 
dessa perioder som den svenska hemlöshetsforskningen började blomstra upp och ta större 
plats än tidigare. Dessa studier skildrade problemet hemlöshet ur ett socialmedicinskt 
perspektiv. De visade på att hemlöshet inte var en självvald situation. Pionjären Gunnar Inghe 
redovisade för en lösning; en kombination av god vård, genomtänkt rehabilitering, tillgång till 
bostad och möjlighet till sysselsättning (Ågren, 2008). Denna lösning vilade dock på att 
Stockhom under denna tid vilade på en mycket stabil och god kommunal ekonomi (Ågren, 
2008). Forskningen som bedrevs under den här perioden ledde till att samhället började 
använda sig av andra insatser än de hade gjort tidigare. Forskningen fick även här en större 
plats än den tidigare haft och forskningen började forma det socialpolitiska klimatet (Blid, 
2008). Blid (2008) skriver vidare hur det under den här perioden skrevs ett antal rapporter 
som handlade om hemlösa människors hälsa, fysisk såväl som psykisk.  
 
Förutom det socialmedicinska perspektivet så började även andra perspektiv ta större plats i 
välfärdssamhället, detta skedde i takt med att forskningen kring hemlöshet blev allt större. Ett 
exempel på en vetenskaplig tradition som började växa fram mer och mer i takt med att den 
svenska forskningen breddades var sociologisk hemlöshetsforskning (Blid, 2008). 
Problematiken med detta skriver Swärd (1999) var att forskare jämförde de hemlösa med den 
så kallade normalbefolkningen. Forskningen visade också på att det ofta förekom psykiska 
eller missbrukarproblem hos dessa individerna. Frågan som uppstod var; hur ska man då tolka 
resultaten? Antingen utifrån att resultaten tolkas i jämförelse till normalbefolkningen eller i 
jämförelse med andra grupper som befinner sig i samma missbrukande situation men som har 
en bostad (Swärd, 1999). 
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Enligt Blid (2008) var det sociologiska synsättet på hemlöshet och den sociologiska 
forskningen kring hemlöshet har historiskt kunnat delas upp i två perspektiv. Ett av dessa 
perspektiv handlade mer om att man såg hemlösa som fritt handlande subjekt och detta 
perspektiv har haft en påverkan på både synen på hemlösa samt de lämpliga åtgärderna mot 
hemlöshet. Det andra perspektivet har benämnts som ett patologiseringsperspektiv där de 
hemlösa har setts som avvikande samt icke-önskvärda i samhället. Det andra perspektivet har 
däremot inte haft lika omvändande inverkan på det socialpolitiska klimatet på samma vis som 
det första perspektivet (Blid, 2008) 
 
Hemlöshetsforskningens utveckling och kunskapsluckor 
Storbjörk (2007) skriver att forskningens utveckling kring hemlöshet i Sverige alltid har haft 
en låg ställning. Däremot har forskningen fått ett uppsving i takt med den fjärde perioden då 
organisationer som exempelvis det nordiska nätverket för bostadslöshetsforskning har skapats 
och allt fler studier kring hemlöshet blev gjorda. Den fjärde perioden var den tidsepok då 
många kunskapsluckor fylldes i samband med den ökade forskningen. Blid (2008) visar dock 
på hur det ännu finns relativt outforskade kunskapsområden inom hemlöshet. Ett exempel på 
forskning som började komma fram under den här perioden och de kunskapsluckor som 
fylldes är att det var under den här perioden som man började forska kring vilka som var 
hemlösa. Det visade sig att det hade kommit fram nya grupper och det var inte bara de 
medelåldersmännen som man tidigare hade sett som de enda hemlösa utan man märkte att det 
fanns andra grupper som också var hemlösa (Blid, 2008). 
 
Idag har forskningen kommit fram till att hemlöshet inte bara är ett individuellt problem utan 
en kombination av individuella och strukturella faktorer. Exempelvis menar Ågren (2008) att 
en kombination av flera faktorer som dålig hälsa samt samhällsförändringar kan leda till att en 
individ hamnar i en utsatt position. Vidare skriver Arnsvik (2011) att bostadsmarknaden alltid 
har en stor påverkan på huruvida en person kommer att kunna hamna i hemlöshet eller inte. 
Arnsvik (2011) lyfter även fram hur forskningen internationellt har tagit fart på senare tid som 
har haft en markant betydelse för arbetet med hemlösa. Ett exempel på det är att det på senare 
tid har tagits fram många nya arbetsmodeller. En av dessa arbetsmodeller är en som kom fram 
via internationell forskning. Den här arbetsmodellen fungerar genom att man erbjuder 
hemlösa missbrukare eget boende kombinerat med stöd och uppföljning, för att dessa 
människorna både ska kunna ta sig ur sitt missbruk samt ta sig bort från deras osäkra 
boendesituation (Arnsvik, 2011). Denna arbetsmodell har även lyfts fram i Sverige. Arnsvik 
(2011) skriver om hur socialstyrelsen utgav en rapport år 2010 som heter En fast punkt-
Vägledning om boendelösningar. I den här rapporten så lyfts den här arbetsmodellen, som 
heter Bostad först, fram och den versionen av arbetsmodellen som Socialstyrelsen skriver om 
har inspirerats starkt av den internationella forskningen (Arnsvik, 2011). 
 
Arbetsmodellen Bostad först har genom internationell forskning visat sig ha positiva resultat. 
Denna arbetsmodell lanserades först i USA år 1992. Arbetsmodellen startades som ett projekt 
i New York av Sam Tsemberis och brukar ses som ursprunget för alla organisationer som 
använder sig av arbetsmodellen Bostad först (Wall & Nordvall, 2014). De positiva resultaten 
som framkommit efter detta pilotprojekt i New York har lett till att Bostad först är en vanlig 
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strategi i arbetet mot hemlöshet i USA. Även utvärderingar av europeiska satsningar har visat 
på goda resultat. Detta har i sin tur lett till att arbetsmodellen har tagit sig till Sverige (Wall & 
Nordvall, 2014). År 2010 var det första år då arbetsmodellen Bostad först användes i Sverige. 
Stockholm och Helsingborg var de två första kommunerna där projektet infördes och fler 
kommuner, såsom Göteborg, Malmö och Uppsala har implementerat arbetssättet i efterhand. 
Detta arbetssätt har utgått från åtta grundprinciper. Dessa principer lyder; boende ska ses som 
en grundläggande mänsklig rättighet, de yrkesverksamma inom Bostad först ska hysa respekt 
inför brukarna, värme och medkänsla ska hysas för alla brukare medverkande i projektet, det 
ska finnas ett åtagande att arbeta med brukarna så länge de anser sig behöva det, bostäderna 
ska vara utspridda och inte segregerade, bostad och service ska vara separerade, projektet ska 
vara individanpassat. Dessa åtta grundprinciper har varit grundpelare för arbetet med Bostad 
först i Sverige idag (Wall & Nordvall, 2014). 
 
Välfärdssystemets påverkan på hemlöshet 
Det svenska välfärdssystemet har länge setts som unikt världen över, tack vare de likvärdiga 
rättigheterna för alla, jämlikheten samt vikten som läggs på de sociala rättigheterna som finns 
hos invånarna i det svenska samhället (Dahlberg, 2005). Dahlberg (2005) skriver att det 
däremot skett en förändring där privata aktörer har fått mer och mer plats på marknaden. Ett 
perfekt exempel på detta är den svenska äldrevården. Där det bara var offentliga verksamheter 
som utförde den service och de tjänster som äldre människor har rätt till finns det nu privata 
aktörer. Kommuner har nu istället för att själva vara de som utför och erbjuder tjänsterna 
börjat betala för att privata aktörer ska genomföra tjänsterna. Det blir alltså kommunerna som 
beställer tjänsten och en privat aktör som utför den (Dahlberg, 2005). 

Detta har lett till att välfärdssamhället har fått genomgå nedskärningar. Då kommunerna 
beställer allt mer tjänster från privata aktörer så behöver de inte heller lika mycket arbetare då 
de inte erbjuder lika mycket tjänster. Däremot så betyder det inte att utgifterna för kommunen 
har blivit mindre (Dahlberg, 2005). Detta har i sin tur lett till att det har blivit en större 
påfrestning på de ideella verksamheterna. Eftersom att kommunernas resurser inte är oändliga 
så måste det finnas frivilligorganisationer som täcker upp där kommunerna inte riktigt ”räcker 
till” (Dahlberg, 2005). 

Dahlberg (2005) skriver även om hur det finns kritik riktad mot det svenska välfärdssystemet 
som talar om hur det är allt för mycket byråkrati. Ett annat problem med det aktuella 
välfärdssystemet är att det utan de ideella organisationerna kan bli ett för stort gap mellan de 
offentliga verksamheterna och befolkningen. Enligt Dahlberg (2005) är det viktigt att de 
ideella verksamheterna är där för att underlätta för deltagandet i beslutsfattandet hos 
lokalbefolkningen i de olika kommunerna, men även för att förbättra kommunikation mellan 
de lokala behoven och de politiska prioriteringarna. Dahlberg (2005) menar även att dagens 
välfärdssystem lätt kan leda till en ”beroende-kultur” där befolkningen är beroende av de 
stödjande resurserna som den offentliga sektorn kan erbjuda.  

Ideella organisationer har länge funnits för att underlätta andra människors situationer och 
stödja de mest utsatta i samhället. Det finns forskning som visar på ideella verksamheter som 
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antingen substitut eller komplement när man talar om förhållandet till välfärdssystemet och 
det skyddsnät som finns inom det (Jegerman & Jeppson Grassman, 2013). När man talar om 
de ideella verksamheterna som substitut talar man om hur de ideella verksamheterna kan fylla 
hål i välfärdssystemet. Man talar om de ideella verksamheterna som komplement, med det 
menar man att de offentliga verksamheterna och de ideella verksamheterna arbetar sida vid 
sida, men med olika arbetsuppgifter för att på så sätt komplettera varandra (Jegerman & 
Jeppson Grassman, 2013). Olsson (2000) beskriver dock att frivilliga insatser inte bör försöka 
ersätta de kommunala insatserna. Snarare bör de ses som ett komplement i det sociala arbetet 
(Olsson, 2000). 

Stadelmann-Steffen (2010) talar om vart ansvaret ligger när det gäller arbetet med sociala 
problem. När ett land har ett genomgående socialt skyddsnät och ett välfärdssystem som är till 
för alla så är det ofta att man ser på ideellt arbete som något som är den offentliga sektorns 
ansvar. Det är ofta det finns tankegångar hos befolkningen som visar på att de känner att de 
har gjort sitt när de väl har betalat skatt. Detta kan leda till att det inte finns lika många 
människor som är villiga att volontärarbeta och underlätta för andra människor i sårbara 
livssituationer (Stadelmann-Steffen, 2010). Stadelmann-Steffen (2010) talar även om hur det 
är sällan som man ser volontärarbete inom de som tillhör de lägre klasserna i samhället. När 
en människa inte har en säker ekonomi är det lätt hänt att de helt enkelt inte har råd att lägga 
sin tid på volontärarbete då de måste arbeta för att få en lön utbetald. Om det då finns en 
attityd som genomsyrar hela befolkningen om att arbetet med sociala problem är den 
offentliga sektorns ansvar så finns det en risk att volontärarbete försvinner (Stadelmann-
Steffen, 2010).  

Denna studie kommer att bidra med ökad kunskap kring hur arbetet med hemlöshet ser ut i 
dagsläget. Ideella aktörers ansvar har ökat i och med nedskärningar i det offentliga 
välfärdssamhället därför väcks då även frågor kring hur arbetet med hemlöshet har påverkats 
av detta. Studien kommer visa på hur socialtjänsten och ideella verksamheter just nu 
kompletterar varandra i arbetet. Vidare behövs kunskap kring detta för att kunna synliggöra 
eventuella risker i dagens arbete med hemlöshet men även för att kunna möjliggöra 
förbättringar i arbetet med hemlöshet i framtiden.  
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3. Metod 
I det här avsnittet av studien presenteras det hur empirin i studien har behandlats samt förklara 
tankegångar kring val av metod. 
 

3.1 Val av intervjupersoner och genomförandet av intervjuerna 

 
Urval 
Det är vanligt för kvalitativa studier att inte ha ett slumpmässigt urval. Denna studie syftar till 
att förklara och skapa ökad kunskap kring en social process. Vi har därför ett icke 
slumpmässigt urval. Detta innebär dock svårigheter att generalisera studiens resultat till en 
större population (Bryman, 2011).  
 
Individer som var relevanta för studien var svåra att få tillgång till då dom ofta har ont om tid 
emellan möten med sina klienter. Studieförfattarna valde att göra ett bekvämlighetsurval då 
de valde att söka kontakt med de personer som var lättast att få tag i, de individer som tidigare 
varit arbetskamrater eller människor man kom i kontakt med genom en nyckelinformatör. 
Däremot så kunde inte studieförförfattarna använda vilka människor som helst utan 
deltagarna måste ha erfarenhet kring studiens ämne. Därför fick studieförfattarna handplocka 
människor som de fick tag på med erfarenhet av det valda ämnet. Just därför så klassas 
studiens urvalsmetod som bekvämlighetsurval, men även ett målinriktat urval. De 
intervjupersoner som deltagit i studien var alla verksamma i arbetet med hemlöshet och därför 
ansetts sitta på relevant information till studiens syfte. Dessa urvalsmetoder har även setts 
som mest lämpliga för att kunna komma i kontakt med individer som besitter kunskap och 
erfarenheter som kan besvara studiens frågeställningar och nå studiens syfte.  
 
Datainsamling 
Grundat i att kunna få tag på tillräckligt många intervjuer för att genomföra studien så sökte 
studieförfattarna upp intervjupersonerna personligen via gemensamma kontakter. 
Studiedeltagarna har blivit kontaktade via både mail och telefonsamtal. Kontaktuppgifterna 
till studiedeltagarna har studieförfattarna fått via gemensamma kontakter eller via 
verksamheters webbsidor. Så fort deltagandet blivit bekräftat från de olika studiedeltagarna så 
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har tid för intervjun bokats. Under bokning av intervjuerna så har studiedeltagarna fått välja 
tid och plats och studieförfattarna försökt hålla sig så flexibla som möjligt.  
 
Sex semi-strukturerade intervjuer har genomförts, varav ena intervjun genomfördes med två 
socialsekreterare närvarande. Därav 7 inervjupersoner i tabellen nedan. Intervjuerna har haft 
en tidsram på mellan 30-60 minuter. Intervjupersonerna har varit i centrum under hela 
intervjuns gång och studieförfattarna har gjort allt för att underlätta situationen för dom samt 
göra intervjupersonerna så bekväma som möjligt. Intervjupersonerna kommer att vara 
anonyma under hela studien och personuppgifter angående studiedeltagarna kommer inte att 
lämnas ut. Detta för att värna om intervjupersonerna samt att viss information som kommer ut 
under intervjuerna kan ses som kritik mot diverse chefer och ledning, vilket varken 
studieförfattarna eller intervjupersonerna vill ska kunna kopplas tillbaka till de deltagande. 
Det som har gjort just dessa individer relevanta för vår studie är att de alla besitter relevant 
information som kommer att kunna leda till ett uppfyllande av studiens syfte. Intervjuguiden 
som intervjuerna har utgått ifrån är semi-strukturerade på så vis att de utgått från tre 
frågeområden och en del förbestämda frågor som fått styra samtalet framåt (se bilaga 1).  
 
Intervjupersonerna 

Intervjuperson #1 Socialsekreterare Umeå 

Intervjuperson #2 Socialsekreterare Umeå 

Intervjuperson #3 Ideell aktör Stockholm 

Intervjuperson #4 Ideell aktör Stockholm 

Intervjuperson #5 Socialsekreterare Stockholm 

Intervjuperson #6 Socialsekreterare Stockholm 

Intervjuperson #7 Ideell aktör Umeå 

 
Intervjuerna  
Eftersom studieförfattarna hade kontakt med de tilltänkta intervjupersonerna sedan tidigare så 
skickades informationsbrevet till respektive studiedeltagare. En av intervjupersonerna hade 
tackat ja redan innan informationsbrevet blev utskickat och genom denna studiedeltagare 
kunde informationsbrevet vidarebefordras till intervjupersonens kollegor. Studieförfattarna 
bestämde att intervjuerna skulle ske fysiskt, därför så blev det så att en av studieförfattarna 
fick åka till Stockholm för att genomföra de intervjuer som intervjupersonerna befann sig där. 
Innan varje intervju påbörjades så gick studieförfattarna igenom informationskraven och 
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intervjupersonen fick även då godkänna att hen spelades in. Intervjuerna varade mellan 30 
och 60 minuter. 
 
Både professionella socionomer och de socialarbetare som arbetar ideellt intervjuades, dessa 
intervjuerna genomfördes semi-strukturerat. Studieförfattarna kunde därmed konstruera varje 
intervju så att den var anpassad för varje individuell intervjuperson och den information som 
just hen ville lyfta fram grundat i hens egna erfarenheter. En semi-strukturerad intervju är då 
forskaren utgår från en lista med specifika ämnen som man under intervjuns gång vill beröra 
(Patel & Davidson, 2011). På så vis har intervjupersonen en stor frihet i hur intervjun ska 
utvecklas, samtidigt som forskaren på plats kan fråga de relevanta följdfrågorna som uppstår 
utifrån den information som framkommer. Frågorna kan komma i en förbestämd ordning, 
men detta stämmer inte nödvändigtvis in på alla semistrukturerade intervjuer (Patel & 
Davidson, 2011). I denna studie har studieförfattarna valt att utgå från en viss ordning, då det 
ansetts att de olika förutbestämda teman, trots att de går in i varandra haft en naturlig 
ordningsföljd. 
 

3.2 Bearbetning av data 

 
Analysmetod 
För denna studie har studieförfattarna använt sig utav en kvalitativ konventionell 
innehållsanalys. Denna analysform beskriver Danielson (2017) som en induktiv analysform 
där det är utifrån insamlat material som koder, kategorier eller teman framkommer från. 
Författarna utgick i sin intervjuguide utifrån tre huvudteman (se bilaga 1) varav frågorna som 
ställdes föll under ett av dessa teman. Frågorna låg i tre kategorier vilket gjorde det lättare att 
följa den inspelade intervjun då studieförfattarna sedan transkriberade. Transkriberingarna 
skedde ordagrant. Denna analysmetod vilar på en hermeneutisk ståndpunkt vilket enligt 
Bryman (2011) är ett synsätt som börjar utformas för tolkning och förståelse för texten. 
Bryman (2011) uttrycker sig även om att perspektivet vid kodningen av materialet ska vara 
från en tolkande utgångspunkt detta för att läsaren av studien ska kunna komma fram till 
samma tolkning och resultat av materialet som studieförfattarna gjort. 
 
Framtagning av koder, kategorier och teman 
Vid innehållsanalysen började studieförfattarna med att läsa igenom alla transkriberade 
intervjuer och urskilja meningsbärande enheter från det insamlade materialet. Med hjälp av en 
White board gick studieförfattarna igenom varje transkriberad intervju och skrev upp de 
meningsbärande enheter som urskiljts. Studieförfattarna bröt sedan ner dessa relevanta 
meningar till koder som beskrev innehållet i de meningsbärande enheterna.  
 
Koderna som framtagits var flera hundra, nästa steg i innehållsanalysen blev därför att koppla 
ihop och kategorisera dessa koder till ett flertal färre kategorier som kunde representera 
innehållet i koderna. Hsieh och Shannon (2005) skriver att en grundläggande kodning i 
forskningsprocessen är till för att organisera en stor mängd text till en mindre mängd 
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kategorier vars den stora mängd information kan representeras. Kategorierna representerar här 
relevant innehåll från den transkriberade texten som helhet.  
 
Det var utifrån dessa kategorier som studieförfattarna sedan kunde plocka fram de tre latenta 
teman som kom till att stå till grund för studiens slutsatser och resultat. Teman formades 
genom att urskilja kärnan av innehållet i kategorierna. Dessa tre teman; regelverk, samverkan 
och utsatthet framkommer ur alla sex intervjuerna i studien (Se bilaga 2). 
 
 
 
 
Kvalitetsaspekter  
Tillförlitlighet är ett begrepp som används inom kvalitativ forskning för att bedöma 
forskningsmetodikens kvalitet. Tillförlitlighet som begrepp består av fyra olika delar. Dessa 
delar är överförbarhet, trovärdighet, pålitlighet samt en möjlighet att bekräfta och konfirmera 
(Bryman & Bell, 2017). Enligt Bryman och Bell (2017) menar man med överförbarhet till 
vilken mån det går att använda studiens resultat i andra sammanhang. Alla studiedeltagarna 
har olika erfarenheter och olika synsätt så har det bidragit till en vidare syn på det sociala 
problemet hemlöshet. Detta är något som ansetts som positivt för begreppet överförbarhet 
inom den här studien. Detta särskilt då studien inte strävar efter att skapa generaliserbara 
resultat utan vill skapa ökad kunskap kring arbetet med hemlöshet utifrån individer som 
arbetar inom ämnets perspektiv. Enligt Bryman och Bell (2017) är försäkran av trovärdighet 
väsentlig för att säkerställa att det inte skett några missförstånd mellan studieförfattare och 
studiedeltagare. I den här studien så har trovärdighet blivit försäkrad genom att ständigt ställa 
följdfrågor till intervjupersoner och be om förklaringar när något har varit oklart. På så sätt 
har studieförfattarna tagit hänsyn till trovärdighetskriteriet (Bryman & Bell, 2017). I en studie 
innebär pålitlighet att forskaren ständigt under studiens gång granskar och bedömer kvaliteten 
av den valda metoden och tillvägagångssättet (Bryman & Bell). I den här studien har 
pålitligheten försäkrats genom kontakt med en handledare. Pålitligheten har även försäkrats 
genom att studieförfattarna även själva har kritiskt granskat det valda tillvägagångssättet. Det 
sista kriteriet för en tillförlitlig studie är kriteriet konfirmering och bekräftelse. Enligt Bryman 
och Bell (2017) så är det viktigt att forskaren är medveten om det inflytande och den påverkan 
ens omgivning kan ha. Bryman och Bell (2017) skriver även om hur det är viktigt att en 
forskare håller sig så objektiv som möjligt och inte låter personliga åsikter färga av sig på 
studien. Under studiens gång så har studieförfattarna försökt att inte låta sina egna personliga 
värderingar och tankegångar ta sig in i studien.  
 

3.3 Etik  

 
Etiska förhållningssätt 
De grundläggande etiska frågorna som rör frivillighet, integritet och konfidentialitet för de 
individer direkt inblandade via intervjuer är informationskravet, nyttjandekravet, 
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konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. Dessa fyra kraven är den grund som gäller för 
forskning enligt Bryman (2011) och därmed även för denna studie. Studieförfattarna var noga 
och tydliga med att presentera forskningssyftet och upplägg av intervju samt hur 
informationen skulle användas. Studiedeltagarna informerades även om att delaktighet i 
studien var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst om de ville. Varje 
indroduktion avslutades med att fråga om huruvida det kändes okej med inspelandet av 
intervjun, vilket alla studiedeltagare samtyckte till. Kontakten med studiedeltagarna börjades 
med ett informationsbrev där syftet med studien stod och varför studieförfattarna hade hört av 
oss till just dom. Efter att ha delat ut information kring studien så samlade studieförfattarna in 
samtycke från studiedeltagarna. Nästa steg var att förklara syftet och ramen för intervjuerna 
muntligt för studiedeltagarna innan varje intervju och studieförfattarna nämnde att allt var 
frivilligt samt att de kunde avbryta intervjun när de ville.  
 
Innan studien börjat, då syftet med forskningen framställdes så ville studieförfattarna veta hur 
väl insatserna som fanns mot hemlöshet hjälpte de individer som var i en utsatt situation av 
bostadslöshet. Från början ville studieförfattarna utforska inte bara socialarbetarens syn och 
tankar kring hur de arbetade men även röra vid den andra änden av fenomenet, det vill säga 
prata med dom som levde i det; de hemlösa. Men att intervjua och få tillgång till vittnesbörd 
från de hemlösa själv innebar en etisk problematik. Konsekvensetik enligt Bryman (2011) 
innebär att man ser konsekvenserna av en viss handling för att sedan utifrån det avgöra om det 
positiva uppväger det negativa, om handlingen i forskningssyfte är bra eller dåligt. 
Studieförfattarna utgick från konsekvensetik då det bestämdes att nyttan av att intervjua 
hemlösa inte var tillräckligt stor gentemot den risk för eventuell skada som detta kan innebära 
för intervjupersonen. Det upplevdes att det skulle vara alldeles för privata historier och 
berättelser som då skulle lyftas fram. Studieförfattarna hade även uppfattningen att obehaget 
som delandet av dessa historier kunde betyda för de hemlösa intervjupersonerna inte vägde 
upp studienyttan. Det var därför som det valdes att fokusera på de människor som arbetar med 
hemlösa/hemlöshet istället för att fokusera på de hemlösa individerna.  
 

3.4 Arbetsfördelning  

 
Felicia Carlsson har haft det största ansvar vad det gäller metoddelen samt transkriberingen av 
intervjuerna. Bile Mohamed har i sin tur haft huvudansvar för resultatdelen. De resterande 
avsnitten samt kodning har studieförfattarna arbetat tillsammans på. Studieförfattarna känner 
att arbetsfördelningen har varit jämnt fördelad.  
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4. Resultat 
I det här avsnittet kommer studieförfattarna redovisa intervjumaterialet. Materialet kommer 
att presenteras som tre olika teman samt ett avsnitt där samspelet mellan temana diskuteras. 
 

4.1 Utsatthet 

 
Mycket av all empiri som kom fram visade på att det fanns en konsensus hos 
intervjupersonerna där utsatthet var en gemensam nämnare för alla människor som de kom i 
kontakt med under sitt arbete. Med andra ord användes utsatthet ofta som ett paraply-begrepp. 
Intervjupersonerna beskrev olika kategorier av utsatthet, de talade om människor med 
exempelvis missbruksproblematik eller ekonomiska problem. Alla dessa olika grupper av 
människor beskrev intervjupersonerna som utsatta, men med hjälp av olika kategorier.   
 
… då handlar det om att samordna för vi som jobbar med människor som lever i utsatthet… 

som EU migrant har du ingenting (Intervjuperson 7, ideell aktör i Umeå) 
 
Hemlösa EU-migranter ses som en grupp som är särskilt utsatt då denna grupp inte har 
någonting, enligt intervjuperson 7. Om man bortser från att intervjuperson 7 i det här citatet 
talar om en specifik grupp så är det på liknande sätt som studiedeltagarna resonerade kring 
hela populationen hemlösa. Socialarbetarna i den här studien jobbar med människor som är 
extremt utsatta. Dessa individer är i en stor utsatthet då de varken har medel för ekonomisk 
trygghet eller har det sociala nätverket som krävs för att ta sig ur sin sårbara situation. Det 
faktum att hemlösa individer lever med så bristfälliga resurser - både ekonomiskt och socialt – 
är det essentiella i temat utsatthet.  
 
Det är fortfarande så att bland de här 3000–4000 som lever i hemlöshet och de 3 till 4 hundra 

som lever i akut bostadslöshet ser jag ungefär samma grupper, så det är nog en del av 
samhället tror jag. Att det tyvärr har den utsattheten. (Intervjuperson 3, ideell aktör i 

Stockholm) 

Enligt studiedeltagarna så kan utsatthet visa sig på många sätt, ett av dessa sätt är just 
hemlöshet. Det flera studiedeltagare syftade på med ordet utsatt är att de människor som de 
kommer i kontakt med i sitt arbete ofta är i behov av en annan människa, så som 
socialarbetare, en vän eller en familjemedlem för att klara sig. Utan betydande sociala 
kontakter kan dessa utsatta individer få svårigheter i vardagen gällande grundläggande behov, 
som exempelvis bostad eller mat för dagen. Denna utsatthet är något som dessa människor 
måste leva med och har blivit en stor del av deras liv. Citatet ovan vittnar om hur 
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intervjuperson 3 homogeniserar hela den hemlösa populationen genom att kategorisera dem 
alla som utsatta och ger därmed hela populationen en gemensam nämnare.  
 
Alla studiedeltagare har vittnat om liknande orsaker till hemlöshet och även sett på detta som 
ett socialt problem på liknande sätt, oavsett organisation. De har sett på hemlöshet som en 
restprodukt av olika sociala fenomen som alla kan kopplas till utsatthet. Enligt de flesta av de 
som har deltagit i studien har hemlöshet ökat under de senaste åren. 

Ja det är ju svårt att säga bara såhär direkt eftersom alla ärenden ser olika ut, men det var 
många som man kom i kontakt med som liksom hade problem med ekonomin och hade andra 

problem, som typ att de var missbrukare eller så. (Intervjuperson 2, socialtjänst i Umeå) 
 
Studiedeltagarna kopplade hemlöshet till utsatthet och kopplade vidare den här utsattheten till 
orsaker som missbruk eller ekonomiska problem, precis som man kan läsa i citatet från 
intervjuperson 2. Studieförfattarna hävdar att även detta citat speglar hur studiedeltagarna ser 
på hemlösa som grupp. Intervjuperson 2 talar om olika orsaker som kan leda till hemlöshet 
och om hur olika individer kan hamna i hemlöshet. Studieförfattarna anser att utsatthet i det 
här fallet blir ett paraply-begrepp. I citatet så kan man avläsa hur intervjuperson 2 berättar om 
hur den har upplevt olika problemområden inom den hemlösa populationen. Intervjuperson 2 
beskriver hur många av de hemlösa människorna som den har kommit i kontakt med har haft 
ekonomiska problem, missbruksproblematik och annan problematik, vilket alla är exempel på 
utsatthet enligt studieförfattarna. På så sätt visar citatet från intervjuperson 2 hur 
studiedeltagarna ser på hemlöshet som en konsekvens av olika problem som alla kan skrivas 
under paraply-begreppet utsatthet.  
  

” Och sen just det här med att det är så höga krav. Jag hörde nu om att en hyresvärd här i 
stan har ju som krav att man ska ha en inkomst som är tre gånger vad hyran är, jag vet inte 

om jag själv ens kommer upp i de. Alla vill ha dom resursstarka personerna men alla som har 
lite sämre inkomster eller ingen inkomst alls, vart ska dom bo då?” (Intervjuperson 1, 

socialtjänst i Umeå) 
 

När en människa inte har en stabil ekonomi så blir det inte lika enkelt att hitta boenden. 
Därför hamnar den individen i en mer utsatt position, och precis som intervjuperson 1 säger, 
så blir det mycket svårare för den här individen att hitta ett boende. Studieförfattarna hävdar 
att även detta citat speglar hur studiedeltagarna ser på hemlöshet. Det studieförfattarna vill 
lyfta fram med just det här citatet är hur intervjuperson 1 kopplar ett socialt fenomen, 
bostadsbrist, till att vissa människor blir mer utsatta och hur den här utsattheten i sin tur kan 
leda till hemlöshet.  
 
Ett annat fenomen som togs upp av studiedeltagarna genom intervjuerna var 
identitetsskapandet hos de hemlösa. Många av studiedeltagarna vittnade om att de insatser 
som finns - i synnerhet de ideella insatserna - leder till en stigmatisering av den hemlösa 
individen.  
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Men dom har kanske stigmatiserats ibland tack vare ideella insatser också tyvärr. De har nog 
svårt att bryta den identiteten som dom har idag. (Intervjuperson 3, ideell aktör i Stockholm) 

 
 
Eftersom dessa människor är i en utsatt livssituation och är i stort behov av hjälp av andra 
människor så menar studiedeltagarna att det ofta leder till att dessa individer skapar en negativ 
självbild. Studieförfattarna har tolkat det intervjuperson 3 säger i citatet ovan som att speciellt 
ideella insatser kan vara stigmatiserande. Studieförfattarna antar att en människa som tar del 
av ideella insatser inte klarar sig på egen hand. Enligt intervjuperson 3 så kan detta bli 
stigmatiserande för denna individ. Detta stigma blir sedan en del av denna individs identitet.  

 
Det är motivation för den enskilda individen tror jag. Det som är svårt för personer som levt i 

långvarig hemlöshet är motivation. Att känna att det är värt, eller känna att det går. 
(Intervjuperson 3, ideell aktör i Stockholm) 

 
Enligt studiedeltagarna så skapar de hemlösa individerna en negativ självbild och har därför 
svårt att hitta motivationen som behövs för att ta sig ut ur sin utsatta situation. 
Studiedeltagarna menar på att den stigmatisering som sker i samband med det ideella arbetet 
kring hemlöshet bidrar till att skapa en slags apati hos de hemlösa individerna. Det är där de 
ideella aktörerna kommer in och jobbar för att främja motivation hos den enskilda individen.   
 

”Så att man måste ju också vara beredd på att kämpa väldigt mycket själv för sin situation 
och vara väldigt motiverad att göra en förändring. Där tror jag att många inte klarar av det 

riktigt.” (Intervjuperson 5, socialtjänst i Stockholm) 
 

Studieförfattarna menar att detta synsätt kring stigmatisering och vikten av motivation kan 
kopplas till paraply-begreppet utsatthet eftersom det är de hemlösa individernas utsatta 
situation som har lett till deras brist på motivation. Den empiri som studieförfattarna tidigare 
har lyft fram har alla berört en strukturell utsatthet exempelvis har det handlat om människor 
som inte har råd med eget boende eller människor som av olika anledningar hamnar i 
missbruk. Enligt studieförfattarna talar intervjuperson 5 här om utsatthet från ett annat 
perspektiv än vad resterande studiedeltagare tidigare har gjort. Studieförfattarna uppfattar det 
som att intervjuperson 5 beskriver en utsatt situation som något en individ kan ta sig ur så 
länge den är redo att kämpa. 
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4.2 Regelverk 

 
Temat regelverk representerar alla regler och lagar som finns kring arbetet mot hemlöshet. I 
studiens intervjuer talas det mycket om de lagar och regler som samhället är uppbyggt på. Det 
talas i intervjuerna om hur lagar och regler har förändrats och om hur det har bidragit till 
hemlöshet - både positivt och negativt - samt om hur regelverket är det som till störst del 
påverkar hur en socialarbetare jobbar. Värt att tillägga är att temat regelverk innefattar alla 
lagar, regler och kriterier som påverkar hemlöshet i Sverige. Det kan alltså vara allt från de 
kriterier och arbetssätt som socialsekreterarna har att arbeta efter till de lagar som påverkar 
hemlöshet idag, exempelvis socialtjänstlagen eller de lagar som påverkar bostadsmarknaden.  
 
Intervjuerna visade på ett starkt missnöje mot strängheten det regelverk som finns. Missnöjet 
kom både från socialsekreterare samt de ideella aktörerna. Från de ideella aktörernas håll 
fanns en konsensus kring att regelverket endast bidrog till mer byråkrati och försvårade 
socialsekreterarnas arbetsprocess. Även socialsekreterarna uttryckte missnöje kring 
regelverket, men detta missnöje var riktat mot regelverkets stränghet.   

 
Men om man är hemlös och bara behöver ett boende så hjälper inte kommunerna till, och det 

är inte heller kommunens ansvar heller, att se till att fixa boenden för folk. Utan då är det 
bostadsförmedling som dom blir hänvisad till, så att det här är ju en ganska så, de hamnar 

mellan stolarna. (Intervjuperson 5, socialtjänst i Stockholm) 
 
För att en individ ska kunna ta emot hjälp från en socialsekreterare gällande boende, så måste 
denne uppfylla vissa kriterier. De socialsekreterare som har deltagit i den här studien har alla 
vittnat om hur de kriterier som är upplagda inte alltid leder till att människor får hjälp. Citatet 
som framförs ovan visar att regelverket kan leda till att människor faller mellan stolarna 
eftersom att de inte får ta del av det skyddsnät som finns. Studieförfattarna menar på att det 
underliggande i citatet av intervjuperson 5 är just kritik riktad mot regelverket som den 
socialarbetaren måste följa. Intervjuperson 5 talar om hur människor hamnar mellan stolarna 
då socialtjänsten inte kan hjälpa alla.  
 

Men det här akutboendet är, eller vissa kallar det för härbärget då, eh, det har ju varit 
ganska bra faktiskt. För att där kan man, det finns ju ingen i Umeå som behöver sova 

utomhus. (Intervjuperson 1, socialtjänst i Umeå) 
 

Intervjuperson 1 talar i det här fallet om ett ideellt styrt härbärge i Umeå, en verksamhet som 
kan erbjuda akutboende när individer finner sig själva utan bostad av olika anledningar. 
Studieförfattarna anser på att det här citatet visar hur de ideella verksamheterna och offentliga 
verksamheterna tvingas använda varandra som komplement. Eftersom socialtjänsten inte har 
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resurser eller handlingsutrymme till att hjälpa alla individer som de kommer i kontakt med så 
blir det vissa som faller mellan stolarna. I dessa situationer kan ideella verksamheter 
komplettera de offentliga insatserna för att underlätta situationen för utsatta individer, i detta 
fall i form av ett härbärge. 
 

Ja, alltså jag tänker såhär att alltså i den perfekta världen borde ju alla bara få en bostad. 
Självklart att det hjälper de, synd att vi ska ha så höga kriterier för det. Egentligen borde det 
bara räcka med att komma hit och säga; du jag har ingenstans att bo. Ja okej men då får du 

en lägenhet här. (Intervjuperson 1, socialtjänst i Umeå) 
 

I citatet ovan kan man läsa om hur intervjuperson 1 hade önskat att möjligheterna att hjälpa 
utsatta individer fungerade. Eftersom den vision som intervjuperson 1 målar upp inte 
beskriver hur det ser ut i dagsläget så uppfattar studieförfattarna detta som kritik mot dagens 
regelverk.  
 
Även om det uttrycks ett missnöje mot regelverket från både socialsekreterarna och de ideella 
aktörerna fanns det vissa socialsekreterare som upplevde att regelverket bidrar med struktur i 
deras arbete. Eftersom de lagar och kriterier som finns för arbetet med hemlöshet är snäva så 
menar vissa av intervjupersonerna att detta leder till en snabbare arbetsprocess. 

 
Jag vet inte om jag skulle säga att det var svårt att arbeta med, man har ju liksom ganska 

tydliga kriterier på hur man ska jobba liksom så det underlättar ju arbetet ganska mycket. Sen 
vad jag tyckte om de här kriterierna är ju liksom en annan sak. 

(Intervjuperson 2, socialtjänst i Umeå) 
 
Det här citatet från intervjuperson 2 är ett exempel på den attityd till regelverk och kriterier 
för att få hjälp som vissa av socialsekreterarna visade upp. Eftersom kriterierna upplevs som 
tydliga så blir det, enligt intervjuperson 2, betydligt lättare att veta vem som kommer att 
kunna få hjälp av socialtjänsten och vem som inte kommer kunna få det. Samtidigt så speglar 
detta citat även hur alla socialsekreterarna har känt angående kriterierna, alltså att de är 
alldeles för snäva och hjälper alldeles för få människor. Intervjuperson 2 säger att kriterierna 
är väldigt tydliga och underlättar arbetet på så sätt, men avslutar meningen med att avstå från 
att uttrycka en egen åsikt kring dessa kriterier, vilket kan tyda på en negativ inställning 
gentemot de kriterier som finns. Detta har förstärkt studieförfattarnas uppfattning kring att 
studiedeltagarna, i synnerhet socialsekreterarna, alla är negativt inställda emot de kriterier 
som finns.  
 
Eftersom kriterierna är höga så kan inte de kommunala verksamheterna hjälpa alla utsatta 
individer och vissa människor faller mellan stolarna. Denna tendens går även att se i studiens 
intervjuer. Det är i dessa situationer de ideella verksamheterna fungerar som komplement till 
de kommunala verksamheterna. De lagar och arbetssätt som är uppbyggda inom regelverket 
leder till att de inte kan hjälpa alla individer därför är det viktigt att de ideella aktörerna som 
finns jobbar på ett okonventionellt sätt för att täcka upp de hål som skapas av rigiditet av 
regelverket.  
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Men när man jobbar inom ideell sektor så handlar det väldigt mycket om motivation. Det tror 
jag att det gör på socialtjänsten också, men där socialtjänsten har ju inte alltid verktygen för 

dom är ju också en kontrollerad myndighet och så. Det bästa idag tycker jag är när vi 
samverkar, där vi kan fylla på med motivation och hjälpas åt med sysselsättningar och 

aktiviteter. (Intervjuperson 3, ideell aktör i Stockholm) 
 
Intervjuperson 3 uttrycker i citatet ovan en positiv inställning till samverkan mellan ideella 
och offentliga aktörer. Enligt studieförfattarna vittnar det här citatet även för hur de ideella 
aktörerna kompletterar de kommunala verksamheterna. Precis som intervjuperson 3 beskriver 
så är socialtjänsten och dylikt kontrollerade myndigheter vilket betyder att de inte kan arbeta 
på vilket sätt som helst. Däremot är det inte lika kontrollerat inom den ideella sektorn vilket 
leder till att de kan fokusera på att täcka upp de hål som det offentliga regelverket skapar. Det 
här menar även studieförfattarna är ett exempel på hur regelverket tvingar de olika 
verksamheterna att samverka mellan varandra för att underlätta för de utsatta människorna.  
 
Både de ideella och de offentliga aktörerna har i sina intervjuer konstaterat att de arbetar med 
utsatta människor. Däremot finns det saker som de kommunala arbetarna inte kan göra, som 
till exempel att erbjuda EU-migranter boende. Där kommer de ideella aktörerna in då de inte 
är bundna av samma lagar och regler som de kommunala aktörerna och därmed är mer fria att 
arbeta där behovet är som störst. Eftersom att de offentliga verksamheternas lagar och regler 
leder till fallgropar där människor kan falla igenom så tvingas de att använda de ideella 
verksamheterna som komplement för att bekämpa utsatthet.  

 
Men det här akutboendet är, eller vissa kallar det för härbärget då, eh, det har ju varit 
ganska bra faktiskt. För att där kan man, det finns ju ingen i Umeå som behöver sova 

utomhus. (Intervjuperson 1, socialtjänst i Umeå) 
 

Intervjuperson 1 talar i det här fallet om ett ideellt styrt härbärge i Umeå, en verksamhet som 
kan erbjuda akutboende när individer finner sig själva utan bostad av olika anledningar. 
Studieförfattarna anser på att det här citatet visar hur de ideella verksamheterna och offentliga 
verksamheterna tvingas använda varandra som komplement. Eftersom socialtjänsten inte har 
resurser eller handlingsutrymme till att hjälpa alla individer som de kommer i kontakt med så 
blir det vissa som faller mellan stolarna. I dessa situationer kan ideella verksamheter 
komplettera de offentliga insatserna för att underlätta situationen för utsatta individer, i detta 
fall i form av ett härbärge. 
 

4.3 Samverkan 

 
Det blev tydligt hur tron om en bra samverkan mellan alla aktörer - oavsett om de är 
kommunala eller ideella - var essentiellt. Majoriteten av deltagarna i studien pratade om hur 
samverkan påverkar hur de kan arbeta samt hur de kommer i kontakt med människor. 
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Deltagarna som arbetar inom socialtjänsten vittnade alla om att samverkan mellan 
myndigheterna måste bli bättre för att de ska kunna hjälpa så många utsatta individer som 
möjligt.  

 
Ja den funkar väl bra men det är klart, den skulle ju kunna funka bättre. Jag tänker att det 
viktigaste är att de som samverkar med oss hör av sig i tid. (Intervjuperson 1, socialtjänst i 

Umeå) 
 

Här beskriver intervjuperson 1 hur de känner att samverkan mellan olika aktörer måste bli 
bättre samt ha mer framförhållning. Alla socialsekreterare vittnade om hur samverkan med 
andra myndigheter inte fungerade som den borde. Det var en del klagomål kring 
framförhållningen hos de andra myndigheterna.  

 
Alltså att dom ringer två dagar innan dom ska hem och säger att dom inte har någonstans att 

bo. (Intervjuperson 1, socialtjänst i Umeå) 
 
I det här citatet så beskriver intervjuperson 1 hur kriminalvården kunde arbeta med allt för lite 
framförhållning. Enligt studiedeltagarna så var inte kriminalvården ensamma om detta utan 
bristen på framförhållning var något som omfattade de flesta myndigheter socialtjänsten 
samverkar med. Det var inte bara intervjuperson 1 som kände på det här sättet utan det här var 
en attityd som man kunde se hos alla socialsekreterarna som deltog i studien.  
 
Samverkan myndigheter emellan var inte den enda sortens samverkan som togs upp. Något 
som tog stor plats i studiens empiri var samverkan mellan de ideella aktörerna och de 
offentliga verksamheterna. Empirin visade att det tidigare har funnits ett klart missnöje från 
de ideella verksamheternas sida gällande hur samverkan med de kommunala verksamheterna 
har fungerat. Däremot så fanns det även en positiv syn på framtiden från de ideella aktörerna i 
studien. Enligt dem så hade samverkan förbättrats avsevärt och det förs idag en bättre dialog 
med de kommunala verksamheterna än det tidigare gjort.  

 
”När jag började 2003 så var det ju avgrundsdjupt mellan en del höga chefer på 

socialtjänsten och en del ideella aktörer. Det var som att man stod på varsin sida utav en 
vallgrav och skällde på varandra.” (Intervjuperson 3, ideell aktör i Stockholm) 

 
Det här citatet från intervjuperson 3 visar hur de ideella aktörerna upplever att samverkan med 
de kommunala verksamheterna har sett ut tidigare. Citatet ovan kan även tyda på att 
samverkan fungerar bättre idag än vad den har gjort innan då missnöjet gällande samverkan 
uttrycks i dåtid.  
 
Något som många av studiedeltagarna vittnade om var hur samverkan mellan landsting och 
kommun kunde fungera bättre. Både de ideella aktörerna och de kommunala aktörerna 
vittande om att samverkan med landsting och sjukvård behövde en förbättring.  
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Det som alla i Stockholm saknar samarbete med är ju landstinget och psykiatrin. Tidigare 
fanns det i Stockholm en jättebra uppsökande enhet som jobbade väldigt mycket med personer 

i hemlöshet, dom hade då psykiatrisk kompetens. Dom kunde också då vara behjälpliga när 
det var någon som var LPT:ad (Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård) eller då kunde dom hjälpa 

till att göra den typen av utredningar. Och det saknas i Stockholm idag. (Intervjuperson 3, 
ideell aktör i Stockholm) 

 
Citatet från intervjuperson 3 speglar attityden kring samverkan med landstinget och sjukvård 
på ett bra sätt. Enligt de flesta av studiedeltagarna är det ett för stort mellanrum mellan 
landsting och de kommunala aktörerna. Detta leder i sin tur till att arbetet för de hemlösa 
individerna försvåras.  
 

4.4 Samspelet mellan teman  

 
Tidigare i studien har studieförfattarna haft tre teman separata från varandra. Studieförfattarna 
menar dock att dessa teman går in i varandra och att det finns ett samspel mellan dessa teman. 
I det här avsnittet redovisas samspelet mellan dessa teman. 

 
 
Det har blivit tydligt att studiedeltagarna ser på hemlöshet som en restprodukt av olika sociala 
fenomen, till exempel bostadsbrist. Oavsett verksamhet har studiedeltagarna tagit upp 
bostadsbrist som en stor anledning till att människor är hemlösa.  

 
Det var som jag sa när jag var 18 sådär på den gamla goda tiden, ja men då hade ju alla en 
lägenhet och det var ju inge konstigt med det. Det var ju liksom inte någon lyx, eller något 

kapital att få ha någonstans att bo. (Intervjuperson 1, socialtjänst i Umeå) 
 
I citatet ovan talar intervjuperson 1 om hur det har blivit en tydlig förändring på 
bostadsmarknaden. Enligt intervjuperson 1 så har det tidigare varit enklare att få tag på en 
bostad än vad det i dagsläget är. Intervjupersonen berättar om hur den upplever att det tidigare 
inte har varit någon lyx att ha ett boende. Studieförfattarna uppfattar detta som att det har 
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skett en förändring enligt intervjuperson 1. Det här är en attityd som intervjuperson 1 delar 
med de resterande studiedeltagarna. Denna förändring upplever studiedeltagarna beror på 
regleringar i den svenska bostadsmarknaden. Detta menar studieförfattarna är ett exempel på 
hur det finns ett samspel mellan utsatthet och regelverk. När regelverket kring 
bostadsmarknaden förändras finns det även risk för att vissa människor blir utsatta.  

 
Också i Stockholm var det en enorm utveckling vad det gäller i innerstan att nästan vartenda 

hus blev privatägd. Så människor som hade bott sedan 1960-talet i en liten etta, levt utan 
familj, haft en låg inkomst, inte haft råd att köpa sin lägenhet och helt plötsligt så är mina 

grannar mina hyresvärdar. (Intervjuperson 3, ideell aktör i Stockholm) 
 
Det här citatet visar hur även intervjuperson 3 känner att privatiseringen av bostadsmarknaden 
har lett till utslagningen av vissa grupper. Det studieförfattarna vill lyfta fram med ovan 
nämnda citatet är hur studiedeltagaren talar om en stor förändring på bostadsmarknaden. När 
ett hus blir privatägt är det upp till hyresvärden att lägga en hyra, vilket i sin tur kan leda till 
att grupper med mindre stabil ekonomi inte har en lika säker plats på bostadsmarknaden. 
Dessa människor hamnar alltså i en större utsatthet. Regelverket - i det här fallet de lagar som 
styr bostadsmarknaden - har alltså lett till att vissa grupper i samhället hamnar i en mer utsatt 
position än tidigare. Detta menar studieförfattarna är ett tydligt exempel på ett samspel mellan 
de två temana regelverk och utsatthet.  

 
Jag tror en stor del i att det finns för få hyreslägenheter, dom tas bort. Det blir svårare för 
människor att komma in på bostadsmarknaden. Man blir hänvisad till att köpa och folk har 

inte den ekonomin. (Intervjuperson 5, socialtjänst i Stockholm) 
 
Även det här citatet speglar hur studiedeltagarna har visat på tankar om att regelverket har lett 
till utsatthet hos människor. Alltså att de lagar som styr bostadsmarknaden; regelverket har 
lett till att vissa människor får en mindre säker plats på bostadsmarknaden; utsatthet. Den här 
utsattheten - som är skapad av regelverket - gör i sin tur att olika myndigheter måste 
samverka.   

 
Ja, jag tycker dom kompletterar våra insatser jättebra. Öppen gemenskap, de enda liksom 
även om det är ideellt så får dom föreningsbidrag från kommunen. Så dom är ju ändå som 

kommunen fast på sitt sätt. Men jag tycker ändå att det är ett jättebra komplement just att har 
man ingenting att äta eller har man ingenstans att ta sova så finns dom där och det är ju så 
att vi kan ju aldrig hjälpa någon sådär akut, vi har ju inga sådär kontanter som vi kan ge ut. 

(Intervjuperson 1, socialtjänst i Umeå) 
 
I det här citatet så kan man avläsa hur en socialsekreterare menar att denne i sin yrkesroll inte 
har möjlighet att ge akuthjälp på grund av regelverket som finns. Med regelverk menar 
studieförfattarna i det här fallet de rutiner och tillvägagångssätt som socialsekreterarna måste 
följa på deras respektive arbetsplatser. Eftersom det är så lång kötid på de flesta akutboendena 
som socialtjänsten tillhandahåller så blir det svårt att hjälpa i akuta situationer och 
socialsekreterarna har inte heller någon annan direkt akutinsats att erbjuda. Därför blir vissa 
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människor kvarlämnade i sin utsatthet. Det är där som de ideella verksamheterna kommer in. I 
det här fallet talar intervjuperson 1 om ett härbärge som är en ideell verksamhet. När 
socialtjänst inte har möjlighet att hjälpa en individ så kommer den här ideella verksamheten in 
och ger det akuta stöd som behövs. Det studieförfattarna vill uppnå med att redovisa det här 
citatet är att visa hur insamlat data tyder på att temat regelverk har en väldigt stor påverkan på 
hur samverkan fungerar. I det här fallet talar intervjuperson 1 om hur socialtjänsten inte kan 
hjälpa alla utsatta individer som söker sig till dem, men med hjälp av samverkan med ideella 
aktörer så kan även de människorna få den hjälp de behöver. De ideella aktörerna 
kompletterar på så sätt socialtjänsten.  

 
Njaa, det tycker jag nog inte. men det är också för att socialtjänsten är politiskt styrd. Jag 

tycker att det skulle kunna vara ännu mer uppsökande arbete och jag tycker att även 
kommunerna skulle jobba ännu mer med okonventionella boendelösningar för målgruppen 

med komplex historia. (Intervjuperson 3, ideell aktör i Stockholm) 
 
I citatet ovan tar en studiedeltagare upp hur regelverket har lett till att de kommunala 
verksamheterna saknar viss flexibilitet. De ideella verksamheterna har inte har samma lagar 
och kriterier att följa vilket innebär att de har möjlighet att vara mer flexibla. Som 
studieförfattarna tidigare har nämnt finns det kriterier på vem som ska kunna få hjälp av 
socialtjänsten. Dessa kriterier finns inte hos de ideella verksamheterna, vilket leder till att de 
är betydligt mer flexibla. Denna flexibilitet och förmåga att arbeta på okonventionella sätt är 
något som studiedeltagarna har vittnat för underlättar arbetet. Intervjuperson 3 vittnar i det här 
citatet om en attityd som tyder på ett missnöje med byråkratin inom socialtjänsten. Enligt 
studiedeltagaren så leder den här bristen på flexibilitet till att socialtjänst inte kan hjälpa alla 
människor som söker sig till dom. Därför så måste de ideella aktörerna täcka upp med 
okonventionella arbetsmetoder och flexibilitet.  
 

Ja fast samtidigt så är det så att jag kan ju ändå inte som volontär eller ideell [arbetare] bistå 
med det ekonomiska och ett varaktigt boende. Men däremot så kan vi jobba för att öppna upp 
mer, som vi har funderat som till vintern att öppna upp för värme och vila. Att kyrkorna kan 

stå för natthärbärgen enstaka gånger såhär. Så att ingen ska behöva sova ute. 
(Intervjuperson 7, ideell aktör i Umeå) 

Intervjuperson 7 berättar här om hur en ideell aktör som inte har de största resurserna att tillgå 
kan arbeta på okonventionella sätt för att underlätta för den målgrupp som de arbetar emot. 
Studieförfattarna menar på att det är på sådana här sätt som regelverket har tvingat de ideella 
aktörerna till att arbeta. Som studieförfattarna tidigare har redovisat så vittnar 
studiedeltagarna, både de ideella aktörerna och socialsekreterarna, om att socialtjänsten inte 
kan erbjuda tillräckligt med akutinsatser. Det leder till att de ideella aktörerna måste rycka in 
där behovet är störst, alltså med akutinsatser. Enligt studieförfattarna är vad som utläses från 
citatet ovan ett tydligt exempel på hur bristen på flexibilitet inom socialtjänsten leder till att 
civilsamhället måste ta mer ansvar för att underlätta situationen för utsatta människor.  
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Men det är ju inte alltid det roligaste att jobba med eftersom att kriterierna, enligt mig är 
jättesvåra att fylla upp liksom. Ja men man ska ha skulder och en massa annan problematik, 
men det är ju liksom inte alla som har det och fortfarande inte kan få någon bostad, och då 

kan man ju liksom inte få någon hjälp av soc. Det kände jag var de jobbigaste med hela 
grejen att man ibland kände att vissa verkligen behövde hjälp med boende, men på grund av 

kriterierna så går det liksom inte att ge det. (Intervjuperson 2, socialtjänst i Umeå) 

I det här citatet från intervjuperson 2 så kan man läsa hur en socialsekreterare upplever de 
kriterier som styr deras arbete mot hemlöshet. Enligt studieförfattarna så blir det tydligt att 
intervjuperson 2 upplever kriterierna som alldeles för snäva. Precis som studieförfattarna 
tidigare har skrivit i studien så är detta en attityd som vart tydlig genom studiens gång. Då 
kriterierna är upplagda som dom är så kan inte en socialsekreterare hjälpa alla människor som 
de kanske ändå anser är i behov av hjälpen. Detta menar studieförfattarna beror på bristen av 
flexibilitet i deras regelverk. Studieförfattarna menar även att det är just detta som tvingar de 
ideella aktörerna att täcka upp för socialtjänst. Detta tycker studieförfattarna är ännu ett 
exempel på samspelet mellan de två teman regelverk och samverkan då de kommunala 
arbetarnas regelverk tvingar dem att samverka med de ideella aktörerna. Studieförfattarna 
upplever även att citatet ovan visar på hela samspelet mellan utsatthet, regelverk och 
samverkan. Eftersom intervjupersonen upplever att det finns vissa utsatta människor som 
verkligen är i behov av hjälp, men studiedeltagaren blir hindrad att hjälpa dem på grund av 
regelverket. Dessa utsatta människor är fortfarande i behov av hjälp, vilket leder till att 
organisationer måste samverka för att underlätta deras situation.  

Asså socialtjänsten har ju fått toppstyrt hur dom ska jobba, så dom skulle ju inte kunna göra 
det om dom inte hade civilsamhället som jobbar, som är mycket närmare gruppen. 

(Intervjuperson 7, ideell aktör i Umeå) 

Intervjuperson 7 berättar hur den upplever att socialtjänsten är toppstyrd vilket leder till att de 
blir mycket mer beroende av civilsamhället i sitt arbete. Studieförfattarna menar på att det är 
socialtjänstens regelverk som intervjuperson 7 refererar till när den säger att socialtjänsten är 
toppstyrt. Även detta citat menar studieförfattarna är ett tydligt exempel på hur det regelverk 
som styr socialtjänsten tvingar olika organisationer till samarbete.  
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5. Diskussion 
I det här avsnittet kommer studieförfattarna föra en diskussion kring den empiri som har 
framkommit via studiens intervjuer med hjälp av tidigare forskning.  
 
Ett av fenomenen som togs upp under intervjuerna var hur de hemlösa ofta kan skapa en 
negativ identitetsbild på grund utav en stigmatisering av den hemlösa populationen. 
Studiedeltagarna talade alla om hur de flesta individer som de kommit i kontakt med via sitt 
arbete har haft en negativ identitetsbild och inte alltid haft motivationen till att försöka ta sig 
ur sin utsatta livssituation. Swärd (2001) skriver om hur vi som samhälle länge har porträtterat 
de utsatta människorna i olika reklamkampanjer och andra medier. Denna porträttering kan 
leda till att de utsatta människorna i vårt samhälle blir stigmatiserade, vilket i sin tur leder till 
ett identitetsskapande som ofta är negativt (Swärd, 2001). Det Swärd (2001) skriver om lyfts 
även upp i studiens intervjuer som något viktigt. Många av studiedeltagarna, i synnerhet de 
ideella aktörerna talar om hur viktigt det är med motiverande arbete. De menar på att eftersom  
de hemlösa har stigmatiserats så har det lett till att de har en negativ självbild och inte alltid 
har orken till att söka den hjälp som de är i behov av. Det är där som studiedeltagarna menar 
att de ideella aktörerna kommer in.  
 
Hemlösa som en homogen grupp är ett föråldrat synsätt, och används inte längre (Blid, 2008). 
Det blev även tydligt under studiens intervjuer. Det fanns en konsensus mellan 
studiedeltagarna kring huruvida hemlösa kunde ses som en homogen grupp. Studiedeltagarna 
var överens om att det inte var fallet när man talar om huruvida det finns olika grupper inom 
populationen. Alla studiedeltagare nämnde olika anledningar och orsaker till att en människa 
kunde bli hemlös, men de var alla överens om att dessa anledningar och orsaker kunde 
stämma in på vilken människa som helst. De orsaker de tog upp var även lik den forskning 
som finns idag. Enligt Ågren (2008) så är det ofta inte bara en faktor som leder till att en 
människa hamnar i utsatthet. Tvärtom menar Ågren (2008) att det är en kombination utav 
många olika faktorer, såsom dålig hälsa och samhällsförändringar som leder till att en 
människa hamnar i en utsatt position. Detta är en syn som studiedeltagarna delar. De menar 
på att vilken individ som helst kan hamna i en utsatt livsposition med en kombination av olika 
orsaker. De tog upp saker som missbruk, ekonomiska problem samt en förändring av 
bostadsmarknaden, vilket var precis det Ågren (2008) tog upp. Det här är ett tydligt exempel 
på när studiedeltagarna och den tidigare forskning som finns speglar varandra. I resultatdelen 
under temat utsatthet så kan man läsa hur intervjuperson 2 tar upp olika orsaker till hemlöshet. 
Precis som den tidigare forskningen så talar studiedeltagarna om hur en kombination av olika 
faktorer kan leda till att en människa hamnar i en utsatt situation, vilket i sin tur kan leda till 
hemlöshet.  
 
Även annan forskning har tagit upp hur kombinationer av ogynnsamma förhållanden kan leda 
till utsatthet. En låg inkomst i kombination med få bostäder är något som ofta kan påverka 
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huruvida en person kan komma att bli hemlös (Swärd, 2016). Detta är också ett tydligt 
exempel på hur studiedeltagarnas tankar och upplevelser går hand i hand med den tidigare 
forskningen. Studieförfattarna har tidigare i avsnittets resultat visat på hur intervjupersonerna 
tagit upp huruvida fenomen som en svag ekonomi kan leda till hemlöshet.  
 
Under intervjuerna blev det tydligt att studiedeltagarna som jobbade inom socialtjänsten alla 
hade upplevde att de mål som de jobbade efter var allt för höga gentemot deras resurser. 
Sahlin (2015) beskriver hur regeringen tidigare har lagt upp mål för arbetet med hemlösa och 
för att förhindra hemlöshet. I de här målen så kan man avläsa hur regeringen vill att ingen ska 
behöva gå utan tak över huvudet och att alla ska bli erbjudna den hjälp de behöver. Det är 
dessa mål som studiedeltagarna har vittnat ett missnöje kring. De kommunala socialarbetarna 
som deltagit i studien har alla talat om hur de mål som kommer uppifrån inte stämmer överens 
med de resurser som de har tillgång till. Studiedeltagarna menar på att för att uppnå de mål 
som har lagts upp så måste de resurser de har tillgång till bli större. I dagsläget så vittnar 
studiedeltagarna om insatser som det finns alldeles för få av, exemplevis som akutboenden; 
vilket i sin tur leder till att människor måste stå i kö för att få akuthjälp av socialtjänst. Det 
blir då omöjligt att uppnå de mål som regeringen har satt (Sahlin, 2015). Studiedeltagarnas 
vittnande kring ouppnåerliga mål på socialtjänsten speglas även av Sahlin (2015) som skriver 
i sin artikel hur dessa mål inte har blivit uppnådda. Studiedeltagarna vittnar även om hur det 
blir en större press på civilsamhället när resurserna inte räcker till. De blir ännu viktigare att 
de ideella verksamheterna och de kommunala verksamheterna samverkar med varandra för att 
hjälpa de utsatta människorna så gott som möjligt. 
 
Från socialarbetarens utsagor på ideella verksamheter så framkom det tydligt att deras arbete 
utformade sig utefter var socialtjänsten inte kunde vara. Socialsekreterare har mål och 
riktlinjer de måste förhålla sig till då de är med klienter i nöd (Sahlin, 2015; Hansson & 
Lundblad, 2013). Intervjupersonerna som arbetar ideellt kunde däremot rätta sitt arbete utifrån 
var behovet var som högst. Det framkom från en studiedeltagare på socialtjänsten att akuta 
insatser som de bidrog med inte egentligen var akut i den mån att de kunde hjälpa individen 
på plats. Det måste skrivas rapporter och andra dokument som måste fyllas ut för att den 
utsatta individen i fråga skulle kunna få stöd och hjälp. Däremot så gör ideella verksamheter 
stor skillnad för den utsatta individen då de kan få tak över huvudet samma kväll genom 
verksamheter som olika härbärgen. Som vi tidigare har lyft fram så är det svårt för 
socialtjänsten att erbjuda akuthjälp, dels för att deras resurser inte räcker till, men även för att 
de kriterier som individerna måste stämma in på leder till att alla inte kan få hjälp. Det 
uppkommer från alla bidragande studiedeltagare att kriterierna är för snäva, trots det så finns 
en förståelse för varför riktlinjerna finns i arbetet. Något som dock är positivt är att det finns 
en vilja att utveckla arbetet mot hemlöshet, genom nya arbetsmodeller som tacklar problem 
från nya håll såsom exempelvis Bostad först som Wall & Nordvall (2014) belyser. 
 
Tidigare forskning har visat på en samverkan mellan olika verksamheter som arbetar för att 
komplettera varandra men med detta arbete medföljer även viss problematik. Kommuner är 
ofta positiva för en samverkan, men trots detta så kan det ta flera månader innan projekt kan 
förankras i förvaltningen och arbetet påbörjas (Olsson, 2000). Studiedeltagarna som hade sin 
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förankring på socialtjänsten uttrycker en problematik på samverkan mellan myndigheterna, 
hur de borde finnas en bättre samverkan för att arbetet ska bli så effektivt som möjligt. 
Däremot så uttryckte studiedeltagarna från båda verksamhets fälten att den samverkan som 
pågår mellan ideella och kommunala var en positiv och väl fungerande sådan. De kommunala 
verksamheterna som socialtjänsten har en ekonomisk stabilitet som ideella verksamheter ofta 
förlitar sig på i sitt egna arbete. Den ideella sektorn bygger enligt studiedeltagare från ideell 
sektor på motivationen. En viktig punkt att inte glömma är däremot att frivilliga insatser inte 
ska försöka ersätta de kommunala insatserna utan det ska ses som ett komplement i det 
sociala arbetet (Olsson, 2000). Detta framgick från intervjuerna precis som Olsson (2000) 
skriver; där socialtjänsten brister i sitt arbete är vart de ideella verksamheterna ska finnas 
praktiskt och fylla in.  
 
EU-migranter är den största gruppen som för tillfället lever i akut hemlöshet men som faller 
utanför ramarna som tillåter socialtjänsten att bidra med insatser. Denna folkgrupp förlitar sig 
därför på ideella verksamheter med sina akuta insatser av härbärgen och mat mer än vad de 
med svenskt medborgarskap behöver eller gör (Mostowska, 2014). Men utöver denna grupp 
så framgick de från empiri av studiedeltagare att hemlösa är oavsett bakgrund utsatta. 
Individers fysiska och psykiska hälsa utsätts för otrolig påfrestning när man inte har en trygg 
punkt att vända sig till på slutet av dagen. Individer som är hemlösa beskriver flera av 
studiedeltagarna som individer med redan befintlig psykosocial problematik vilket kopplat till 
ett dåligt socialt skyddsnät resulterat i en bostadslöshet och dålig ekonomisk situation.  
 
Tidigare forskning har visat att det är viktigt i dagens välfärdssystem att det finns ideella 
organisationer som komplement till de kommunala verksamheterna. Detta för att underlätta 
utgifterna samt uppgifterna för kommunerna (Dahlberg, 2005). Det har även blivit tydligt 
efter den här studien att så även är fallet i praktiken. Studiedeltagarna har alla vittnat om hur 
de ideella verksamheterna fungerar som komplement till de kommunala verksamheterna. 
Däremot så talar studiedeltagarna inte om att de ideella verksamheterna finns till för att 
underlätta för kommunerna. Det svenska välfärdssystemet är uppbyggt så att marknaden har 
blivit öppen och privata aktörer kan ta mer plats det har även lett till nedskärningar hos 
kommunerna, då de oftare beställer tjänster istället för att själva erbjuda dem. På grund utav 
byråkrati inom det svenska välfärdssystemet så finns det heller inte lika mycket individuell 
frihet och valmöjlighet som det tidigare har funnits (Dahlberg, 2005). De ideella aktörerna 
som har deltagit i den här studien har talat om ett missnöje kring all byråkrati som finns kring 
de kommunala verksamheterna. Enligt dessa deltagare så leder denna byråkrati till att arbetet 
tar för lång tid samt leder till att det blir svårt att erbjuda akut hjälp för de hemlösa. De menar 
att det är där de ideella verksamheterna kommer in och försöker arbeta på okonventionella 
arbetssätt för att stödja där den mer akuta hjälpen behövs. Det är ett tydligt exempel på hur de 
ideella verksamheterna finns till som komplement. När de kommunala verksamheterna inte 
har förmågan att erbjuda en akuthjälp till en hemlös människa så finns det ideella 
verksamheter, såsom härbärgen, dit den utsatta individen kan vända sig. 
 
Precis som Jegerman & Jeppson Grassman (2013) skriver så kan man se de ideella aktörerna 
som antingen substitut eller komplement till det offentliga välfärdssystemet. Enligt den empiri 
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som har framkommit under studiens gång så kan man tala om hur de ideella verksamheterna 
idag fungerar som substitut till de kommunala verksamheterna. Enligt studiedeltagarna så är 
det ofta som de ideella verksamheterna försöker att fylla upp de hål som de kommunala 
verksamheterna inte klarar av att fylla. Studiedeltagarna, i synnerhet de ideella aktörerna, har 
alla vittnat om hur de försöker arbeta okonventionellt där behovet finns för att på så sätt stödja 
de utsatta människorna som inte får hjälp utav socialtjänsten. Studiedeltagarnas upplevelser 
tyder på att de ideella verksamheterna fungerar som ett substitut, om man använder sig av 
Jegerman & Jeppson Grassman (2013) definition av fenomenet.  
 
Studiedeltagarna har alla vittnat om att regelverket idag är för snävt då kriterierna för att få 
hjälp utav de kommunala verksamheterna är alldeles för höga. Detta utspelar sig främst på det 
sätt att de kommunala verksamheterna inte alltid kan erbjuda akut hjälp till de utsatta 
individerna som de kommer i kontakt med. Detta har i sin tur lett till att de ideella 
verksamheterna måste agera akuthjälp och täcka upp där de kommunala verksamheterna inte 
kan stödja.  
 
Det går att argumentera för att det är avsaknaden av flexibilitet inom regelverket som styr 
verksamheter som socialtjänst som har lett till att de ideella verksamheterna måste arbeta på 
det sätt som studiedeltagarna vittnar om. All byråkrati som finns inom de kommunala 
verksamheterna försvårar ofta arbetet för de kommunala socialarbetarna och leder till ett 
större beroende av frivilligorganisationer hos den svenska befolkningen (Dahlberg, 2015). 
Enligt studiedeltagarna så får de ideella verksamheterna axla ett stort ansvar vad det gäller 
akuthjälp på grund utav ett regelverk som inte är flexibelt. Här kan man koppla 
studiedeltagarnas upplevelser till det Dahlberg (2015) skriver om förhållandet mellan 
byråkrati och behovet av frivilligorganisationer. Precis som Dahlberg (2015) skriver så har all 
byråkrati lett till att de ideella verksamheterna måste ta ett större ansvar, enligt 
studiedeltagarna.  
 
Stadelmann-Steffen (2010) skriver om hur det finns en risk för att det framkommer attityder 
om att arbetet med sociala problem är den offentliga sektorns ansvar i samhällen med 
genomgående sociala skyddsnät. I Sverige lever vi idag i ett samhälle med ett genomgående 
socialt skyddsnät. Om civilsamhället börjar se på sociala problem som att de har gjort sitt när 
de väl har betalat sin skatt och människorna inom de lägre klasserna inte har råd att volontär 
arbeta så skapas det ett problem (Stadelmann-Steffen, 2010). Om det finns en attityd inom 
den svenska befolkningen som kan komma att leda till mindre ideellt arbete så kommer det att 
leda till en större påfrestning på de utsatta människorna. Som studiematerialet har visat så 
fungerar samarbetet mellan de ideella verksamheterna och de kommunala verksamheterna på 
ett hållbart sätt idag, men om det blir mindre och mindre volontärarbetare så kommer de 
ideella verksamheterna inte att klara av att täcka upp för de kommunala verksamheterna på 
det sätt som de kan idag.  
 

Något som studieförfattarna noterade under studiens gång var regelverket som socialarbetare 
specifikt socialsekreterare måste utgå från. Lagar och regler de måste arbeta med som grund 
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då de ska hjälpa människor i nöd utifrån välfärdsresurser. Författarna ser en möjlighet till 
vidareforskning kring de snäva kriterierna som utifrån  lagarna resulterar i att många 
människor inte får den hjälp de behöver. Hemlösa är ingen homogen grupp och alla har olika 
behov till hjälp. Trots detta så är regelverket och kraven densamme för alla. Denna studie har 
visat hur ideella insatser hjälper till att hjälpa de som inte kan uppfylla dessa kriterier, men 
studieförfattarna ser hur en fördjupning i just regelverket kan vara nyttjande för att samhället 
ska kunna utveckla sitt system och därmed få en positiv utveckling i det svenska 
välfärdssamhället 
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6. Slutsats 
Syftet med den här studien var att belysa det sociala problemet hemlöshet samt undersöka hur 
socialtjänsten och ideella verksamheter kompletterar varandra i arbetet med hemlösa. Det har 
framkommit att de ideella verksamheterna kompletterar de kommunala verksamheterna. 
Materialet har visat på hur socialsekreterare känner att de har allt för snäva kriterier att jobba 
efter i sitt arbete med hemlösa och kan därför inte hjälpa alla individer som är i behov av 
hjälp. De människor som inte får den hjälp de är i behov av via socialtjänsten är de människor 
som de ideella verksamheterna främst försöker fånga upp. De samverkar på det här sättet för 
att hjälpa utsatta människor som regelverket inte kan stödja. Det har även blivit tydligt att 
synen på hemlöshet inte skiljer sig, oavsett vilken verksamhet socialarbetaren är verksam i. 
Inte heller definitionen av hemlöshet förändras. Studiematerialet pekar på att alla 
studiedeltagarna känner att det inte finns tillräckligt med stöd eller resurser som kommer från 
ledning samt att hemlöshet har blivit ett allt större problem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	
	
	 	 	
	 -	37	-	
	

 

7. Litteraturlista  
Arnsvik, A. (2011). Att leva i långvarig hemlöshet: Berättelser om vägen till och från 
hemlöshet. (Examensarbete, Stockholms universitet, Stockholm). Hämtad från 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-65638</div>. 
 
Barile, J. P., Pruitt, A. S., & Parker, J. L. (2018). A latent class analysis of self-identified 
reasons for experiencing homelessness: Opportunities for prevention. Journal of Community 
& Applied Social Psychology, 28(2), 94-107. doi:10.1002/casp.2343 
 
Blid, M. (2006). Boende och stöd : En nationell inventering av kommunernas boendeinsatser 
för utsatta grupper. Socialvetenskaplig Tidskrift, 13(4), 291–312. Hämtad från 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-342 
 
Blid, M. (2008). Ett folkhem för alla? : Kommunala insatser mot hemlöshet. 
Doktorsavhandling. Mittuniversitetet, Fakulteten för Humanvetenskap, Institutionen för 
Socialt Arbete. 
  
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 
 
 
Bryman, A., & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber 
AB. 
 
Dahlstedt, M. & Lalander, P. (red.) (2018). Manifest: för ett socialt arbete i tiden. (Upplaga 
1). Lund: Studentlitteratur. 
 
Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. (4., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Dahlberg, L. (2005). Interaction between voluntary and statutory social service provision in 
Sweden: a matter of welfare pluralism, substitution or complementarity?. Social Policy & 
Administration, 39(7), 740-763. 
 
Engel, C. (2009). Hemlöshet - många ansikten mångas ansvar? : en uppföljande studie av 
ansökningar om utvecklingsmedel för att motverka hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden (Ersta Sköndal högskola arbetsrapportserie). Stockholm: Ersta Sköndal 
högskola.  
 
Eriksson, C. (1999). Det motsägelsefulla utanförskapet. Socialvetenskaplig tidskrift, 4, 293-
312. 



	

	
	
	 	 	
	 -	38	-	
	

 
Haglund, B. J., & Swärd, H. (2015). Den nya utsattheten–om EU-migranter och tiggeri. 
Socialmedicinsk tidskrift, 92(3), 251-259. 
 
Halldin, J., Eklöf, L., Lundberg, C., & Åhs, S. (2001). Mental Health Problems Among 
Homeless People in Sweden. International Journal of Mental Health, 30(3), 74. Retrieved 
from 
http://search.ebscohost.com.proxy.ub.umu.se/login.aspx?direct=true&db=snh&AN=5848285
&site=ehost-live&scope=site 

Hansson Lundblad, L. (2013). Rätten till bostad: endast för den skötsamma medborgaren?. 
(Kandidatuppsats, Lunds Universitet, Avdelning för mänskliga rättigheter, Historiska 
institutionen, Lund). Hämtad från https://lup.lub.lu.se/student-
papers/search/publication/3803378 

Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. 
Qualitative health research,15(9), 1277-1288.  
 
International Federation of Social Workers [IFSW]. Hämtad: 2019–05–29 Från: 
https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/ 
 
Jegermalm, M., & Jeppson Grassman, E. (2013). Links between informal caregiving and 
volunteering in Sweden: a 17-year perspective. European Journal of Social Work, 16(2), 205-
219. 
 
Johnson, G., & Chamberlain, C. (2008). Homelessness and substance abuse: Which comes 
first?. Australian Social Work, 61(4), 342-356. 
 
Kassman, A. (2006). Inte bara uteliggare: sökande och avslutade klienter vid Enheten för 
hemlösa i Stockholm. (Rapport, Forskningsavdelningens Arbetsrapportserie Nr 42) 
Stockholm: Ersta Sköndal högskola. 
 
Lantz, B. (2011). Den statistiska undersökningen: grundläggande metodik och typiska 
problem. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Lindqvist, R., & Nygren, L. (2016). Sociologi och socialt arbete. Meeuwisse, A. & Swärd, H. 
(Red.),  Socialt arbete : en grundbok (Upplaga 3). Stockholm: Natur och Kultur.  
 
Meeuwisse, A. & Swärd, H. (2016). Vad är socialt arbete? Meeuwisse, A. & Swärd, H. 
(Red.), Socialt arbete: en grundbok.(Upplaga 3). Stockholm: Natur och Kultur 
 
Mostowska, M. (2014). ‘We Shouldn’t but We Do …’: Framing the Strategies for Helping 
Homeless EU migrants in Copenhagen and Dublin. British Journal of Social Work. 44(1), 
i18–i34. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcu043 
 



	

	
	
	 	 	
	 -	39	-	
	

Olsson, L. E. (2000). På olika villkor: samverkan mellan kommun och frivillig organisation. 
(Rapport, Forskningsavdelningens Arbetsrapportsserie Nr 12) Sköndal: Sköndalsinstitutet. 
  
Sahlin, I. (1992). Att definiera hemlöshet / Defining homelessness. Sociologisk Forskning, 
29(2), 51-71. Hämtad från http://www.jstor.org/stable/20851116 
 
Sahlin, I. (2015). Searching for a homeless strategy in Sweden. European Journal of 
Homelessness, 9(2), 161-186. Hämtad från https://www.feantsa.org/download/sahlinejh2-
2015article75314241682779219947.pdf 
 
Socialstyrelsen. (2017). Hemlöshet 2017 - omfattning och karaktär. Stockholm: 
Socialstyrelsen. Hämtad från 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20765/2017-11-15.pdf  
 
Stadelmann-Steffen, I. (2011). Social volunteering in welfare states: Where crowding out 
should occur. Political Studies, 59(1), 135-155. 
 
Storbjörk, J. (2007). Hemlösa och deras sociala nätverk: Convictus Bryggan Citys gäster, 
deras nätverk, problem, behov och resurser. Mobilisering mot narkotika (MOB), Stockholm. 
 
Swärd, H. (1999). Att forska om utsatta. Socialvetenskaplig tidskrift, 6(2), 172-183. 
 
Swärd, H. (2014). Att förklara hemlöshet. Socialmedicinsk tidskrift, 81(1), 8-13. 
 
Swärd, H. (2003). De sociala kartläggarna och hemlöshetsfrågan. Socialvetenskaplig tidskrift, 
12(3/2), 151-170. 
 
Swärd, H. (2001). Porträtterad nöd–berättelser om hemlösa. Socialvetenskaplig tidskrift, 8(1-
2), 54-76. 
 
Ågren, G. (2008). Perspektiv på arbete med utsatthet. Socialmedicinsk tidskrift, 85(1), 67-70. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	
	
	 	 	
	 -	40	-	
	

 
 

Bilaga 1 

 
Intervjuguide 
Beskriv ditt jobb för oss? 
Hur länge har du jobbat som de? 
 
Tema 1- Faktorer/Bakgrund 
Hur skulle du beskriva hemlöshet i Stockholm/ Umeå idag? 
Vad anser du är de mest bidragande faktorerna till hemlöshet? 
Upplever du att det är större risk att bli hemlös för vissa grupper över andra i samhället, t ex 
kvinnor, män, papperslösa? 
Om du tänker tillbaka på när du började jobba som socialarbetare, hur upplever du 
utvecklingen av hemlöshet har urartat sig? 
Hur stort problem skulle du säga att hemlöshet är i Stockholm/ Umeå idag?  
 
Tema 2- Insatser 
Vilka insatser finns för den hemlösa i Stockholm/ Umeå? 
Hur skulle du beskriva dessa insatser när det gäller dess effektivitet?  
Upplever du att det finns förebyggande insatser till hemlöshet idag? Vilka? 
Finns det någon samverkan mellan er och andra myndigheter, vilka? 
Hur upplever du att samverkan mellan olika myndigheter fungerar för att motverka 
hemlöshet? 
Vad har ni för resurser i arbetet mot hemlöshet? 
Hur upplever du att de resurser som finns mot hemlöshet räcker till? 
Upplever du att det finns tillräckligt med ideella insatser för att motarbeta hemlöshet? 
Kompletterar dom era insatser? 
 
Tema 3- Personlig uppfattning 
Hur upplever du att arbetet mot hemlösa utvecklas? 
Hur känner du kring att arbeta med just hemlösa som klientgrupp? 
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Bilaga 2 

 

Kodningsschema 

Meningsbärande enheter Kod Kategori Latent 
tema 

Ehh, ja asså min upplevelse är ju att det har ökat, 
och att det har ökat ganska mycket. … 

Ökat Framtiden Utsatthet 

…alltså jag skulle önskar att det fanns en insats, 
och den här kunde vara ideell eller via 
socialtjänsten, men personer som skulle hjälpa till 
att söka bostad… 

Saknad 
av insats 

Kriterier Samverkan 

Stockholm har ju haft ganska så progressiva 
politiker, både från båda blocken på senare år som 
har arbetat ganska så nära socialförvaltningen och 
hämtat mycket stöd där. Och socialförvaltningen i 
sin tur har verkligen närmat sig oss idéburna. Så 
idag är det mycket bättre samtal hela vägen… 

Stöd Kriterier Samverkan 

...vi skulle ju inte kunna göra det om vi inte hade 
kommunen med oss och socialtjänsten. För det är 
ändå deras, asså vi är ju ett samhälle som vi måste 
ha våra lagar och regler och följa det. Och det är 
skönt att ha det i ryggen… 

Riktlinjer Kriterier Regelverk 
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…då handlar det om att samordna för vi som 
jobbar med människor som lever i utsatthet. Och 
utsattheten som vi når det är dom som kommer till 
Umeå som inte har någon koppling… 

Sårbarhet Upplevelser Utsatthet 

…det finns alltid en lösning. Det måste man tro 
tycker jag, annars har man inte med sånt här arbete 
att göra. Men när man jobbar inom ideell sektor så 
handlar det väldigt mycket om motivation. Det tror 
jag att det gör på socialtjänsten också, men där 
socialtjänsten har ju inte alltid verktygen för dom 
är ju också en kontrollerad myndighet och så. 

Motivation Framtiden Samverkan 

…jag tycker inte det har utvecklats någonting. Nej 
jag tycker verkligen inte det. Jag tycker snarare att 
det har blivit värre och värre asså. Det har blivit ett 
större och större problem bara och ingen vill ta i 
den bollen riktigt. Det är att man ska mäta och man 
ska räkna och titta på saker och ting men det är.. 
det blir aldrig bättre, det blir bara värre och jag vet 
inte vad man ska göra åt den situationen som är. 

Ökat 
problem 

Upplevelser Utsatthet 

 

 


