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Titel: Hemlöshet och sociala nätverk – en studie av betydelsen av det sociala nätverket i 
några hemlösa mäns liv. 
 
Författare: Kristina Järnebeck 
 
Abstract 
 
I Stockholm finns idag cirka 3000 hemlösa människor. Socialtjänsten är det yttersta sociala 
skyddsnätet i vårt samhälle och den instans som många av dessa människor är hänvisade till, 
andra instanser är exempelvis frivilligorganisationer. Idag förekommer många olika 
definitioner och orsaksförklaringar inom hemlöshetsforskningen. Hemlöshet skildras i hög 
grad av en stereotypisk beskrivning, att den som är hemlös är missbrukare och/eller psykiskt 
sjuk. Denna studie fokuserar på den hemlösa individen och på det sociala nätverket runt 
omkring. Målgruppen är hemlösa män i Stockholm. Syftet är att beskriva några hemlösa mäns 
nätverk: hur stora nätverken är, vilka personer som ingår i nätverket samt hur relationerna till 
personerna i nätverket ser ut. Två teorier har använts, social nätverksteori och stämplingsteori. 
Den metod som har använts är kvalitativa intervjuer och under intervjuerna har nätverkskartor 
använts. Intervjupersonerna är tre försäljare av tidningen situation Stockholm. Resultaten som 
har framkommit är att socialtjänsten utgör en viktig del i informanternas nätverk. Kritik mot 
socialtjänstens bemötande och hjälpinsatser har också framkommit. Det har också visat sig att 
det finns bra och dåliga nätverk, att det finns olika syn på boende samt att dessa människor 
har en handlingskraft och ambitioner. Även stämpling från samhället har tagits upp. 
 
Sökord: hemlös, nätverk, stämpling, socialtjänst 
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1.1 Inledning 
 
Idag finns det uppskattningsvis mellan 2500 – 3000 människor som är hemlösa i Stockholm 
(Skivling, 2004). Ungefär 400 av dessa är så kallade uteliggare, det vill säga människor som 
saknar varaktigt tak över huvudet (www.sot.stockholm.se 2004-11-27). 
 
Socialtjänsten är den instans som de mest utsatta i vårt samhälle, som till exempel de 
människor som är hemlösa, får förlita sig till. Utöver socialtjänsten så finns det till exempel 
frivilligorganisationer som arbetar med hemlösa, socialtjänsten är dock det yttersta sociala 
skyddsnätet i vårt samhälle. I Sveriges rikes lag står det så här om socialtjänstens uppgifter:   
 
RF 1:2 andra stycket: 
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga 
verksamheten. Det ska särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt att 
verka för social trygghet och för en god levnadsmiljö. 
 
SoL 3:2 andra stycket 
Socialnämnden skall i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. 
 
I definitionen av socialt arbete står också att mänskliga rättigheter och social rättvisa är 
fundamentalt inom socialt arbete (IFSW). 
 
Trots regeringsformen (RF) och socialtjänstlagen (SoL) och att det står i definitionen av 
socialt arbete att mänskliga rättigheter och social rättvisa ska vara fundamentalt inom socialt 
arbete så finns det hemlösa personer i Sverige. Ur socialt arbetes perspektiv är det därför 
viktigt att studera hemlöshet för att se hur de lagar som ska reglera socialtjänsten fungerar i 
praktiken. 
 
Denna studie är inriktad på hemlöshet i Stockholm. Idén till studien väcktes under min 
praktikperiod i Indien. Att det finns hemlösa i ett land som Indien med en miljard invånare 
och en stor fattigdom är lättare att förstå än att det finns hemlösa i ett välfärdsland som 
Sverige.   
 
I Sverige finns det en bild av att de som är hemlösa är missbrukare och/eller psykiskt sjuka 
eller att de själva har valt att stå utanför den samhälleliga gemenskapen. I denna studie läggs 
fokus på individen och dennes sociala nätverk runt omkring. Kartläggning av sociala nätverk 
kan vara betydelsefulla i många sammanhang för att få kunskap om den sociala värld som 
finns tillgänglig för klienterna (Hessle, 1997). Hemlöshet är, enligt min uppfattning, ett sådant 
område.  
 
Det kan också vara viktigt för socialt arbete att studera nätverket kring den berörda personen 
då socialtjänsten ofta befinner sig i socialt utsatta individers sekundära nätverk. Det sekundära 
nätverket består av professionella medan det primära nätverket består av familj, släkt, vänner 
etcetera (Klefbeck & Ogden, 2001). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att beskriva några hemlösa mäns nätverk. Hur stora nätverken är, 
vilka personer som ingår i nätverket samt hur relationerna till personerna i nätverket ser ut. 
Avsikten med att kartlägga nätverken är att få kunskap om den sociala värld som finns 
tillgänglig för dessa personer. Syftet är också att från de hemlösa männens perspektiv se om 
relationerna de beskriver innehåller upplevelser av stämpling, samt vilka konsekvenser 
stämplingen medför. 
 
Följande frågeställningar har använts: 
 
- Hur ser nätverken ut, hur många personer finns i nätverken, hur är dessa placerade med 
utgångspunkt i det primära och sekundära nätverket?  
 
- Hur beskrivs relationerna till de olika personerna i nätverket? Sett utifrån bra och dåligt 
nätverk, täta och sporadiska kontakter, ömsedighet samt vilken betydelse nätverkskontakten 
upplevs ha. 
 
- Tar informanterna upp någon form av stämpling då de beskriver sina nätverksrelationer? 
Vilka konsekvenser beskrivs stämplingen ha? 
 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Denna studie har begränsats till att handla om hemlöshet i Stockholm. Intervjupersonerna i 
denna studie arbetar alla med att sälja tidningen Situation Stockholm och har själva valt att 
ställa upp på intervjuerna.  
 
Studien är inriktad på människor som befinner sig i hemlöshet och deras perspektiv. Det finns 
en risk med att välja ett perspektiv för att belysa en problematik eftersom att man då får en 
mycket ensidig bild (Hessle, 1997). Med den korta tid som har funnits till att göra denna 
studie kunde inte flera perspektiv belysas, de hemlösas egna perspektiv valdes därför. Detta 
belyser bara problemet från en sida. 
 
Viktigt att poängtera är att det inte är säkert att informanterna i denna studie representerar 
övriga hemlösa i Stockholm, man kan inte se hemlösa i Stockholm som en homogen grupp. 
 
Det hade varit mycket intressant att göra studien ur ett könsperspektiv och jämföra hemlösa 
män och kvinnor. Men detta blev en omöjlighet på grund av tidsbrist och svårigheter med att 
hitta intervjupersoner. På Situation Stockholm har jag mött mest män. Jag har talat med tre 
kvinnor men ingen av dem var beredda att ställa upp på en intervju.  
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1.4 Förförståelse 
 
Innan denna studie påbörjades visste jag inte så mycket om hemlöshet i Sverige, förutom att 
det fanns hemlösa. Jag såg en del människor som kunde tänkas vara hemlösa då de tiggde 
pengar till natthärbärge på tunnelbanan och under en längre tid hade jag också köpt tidningen 
Situation Stockholm varje månad. För varje gång jag såg en hemlös människa så ökade mina 
funderingar kring hur det kan komma sig att det finns hemlösa i Sverige. 
 
Jag hade en bild av att många av de människor som var hemlösa i Sverige antingen hade 
drogproblem, psykiska funktionshinder eller att de själva hade valt att stå utanför samhället. 
Min bild av det svenska samhället var att alla som vill och inte själva kan tillgodose sina 
behov kunde få hjälp med bostad och försörjning av socialtjänsten. 
Under socionomutbildningen har mitt perspektiv vidgats något. Jag har fått insikt i hur 
samhällets olika delar hänger ihop och att man inte bara bör se till individen utan även till det 
system som finns runt omkring. Jag har reflekterat mycket över att människor stämplas i vårt 
samhälle och på så sätt hamnar utanför den samhälleliga gemenskapen. 
 
Under min praktik i Indien, i en organisation som arbetade med gatubarn, fick jag frågan om 
det fanns hemlösa i Sverige och i så fall varför i ett välfärdsland. Jag insåg att det enda jag 
kunde svara var ja, det finns hemlösa i Sverige men jag hade inget svar på varför. Där bland 
gatubarnen i Indien påbörjades tankarna, på riktigt, som nu har lett fram till denna studie. 
 
 
1.5 Disposition 
 
Efter det inledande kapitlet redovisas under kapitel två tidigare forskning kring hemlöshet, så 
som definitioner, statistik och orsaksförklaringar. Kapitel tre tar upp hemlöshet och 
socialtjänsten. Därefter presenteras, under kapitel fyra, studiens teoretiska perspektiv och 
under kapitel fem material och metod. Studiens resultat samt analyser redovisas under kapitel 
sex. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning och diskussion under kapitel sju. 
 
 
 
2. Tidigare forskning om hemlöshet: Definitioner, statistik 
och orsaker 
 
Tidigare forskning om hemlöshet, både svensk och internationell, domineras av diskussioner 
kring olika definitioner och begrepp. På grund av att dessa definitioner skiljer sig mycket åt 
samt att det råder en brist på empiriskt material så har det varit svårt att få tag i ”rättvisande” 
statistik. Under detta kapitel läggs därför tyngdpunkten på att redovisa olika definitioner både 
från svensk och från internationell hemlöshetsforskning, viss statistik över hemlöshet i 
Sverige redovisas också samt olika orsaksförklaringar till hemlöshet.  
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2.1 Definitioner 
 
Det finns inte några allmänt erkända definitioner av hemlöshet. Det finns olika uppfattningar 
om vilka som är hemlösa och vad orsakerna till hemlöshet är (Swärd, 1998). Valet av 
definition är viktigt eftersom den är avgörande för vilka som kommer att räknas med i en 
undersökning, vilka kategorier av hemlösa som kommer att tas med (SOU 2000:14)  
 
De olika existerande hemlöshetsdefinitionerna kan indelas i två grupper. I den första gruppen 
betonas den hemlösa människans asocialitet så som avvikande livsstil, beteende och brist på 
relationer till det omgivande samhället. Den andra definitionstypen är den bostadsrelaterade 
som betonar avsaknaden av bostad (Sahlin, 1992). 
 
Hemlöshet har olika betydelser i olika kontexter. I svensk kontext ingår ofta hemlöshet 
tillsammans med begrepp som missbruk, avvikelse, störande beteende, sociala problem 
etcetera och får därför sin betydelse i relation till dessa begrepp (Thörn, 2001). Hemlöshet 
förknippas även med att bo på härbärge, vara uteliggare och att vara beroende av 
socialtjänsten (Rosengren, 2003). Begrepp som lösdrivare, luffare, vagabond och bostadslös 
har använts för människor som saknar ett hem, dessa har begreppet hemlöshet sitt ursprung i. 
Begreppet uteliggare syftar på personer som sover ute på parksoffor, under broar i containrar 
och så vidare. De människor som är uteliggare kan ses som en delmängd av de hemlösa 
(Swärd, 1998).  
 
Vissa skiljer mellan begreppen bostadslös och hemlös (a.a). I allmänhet ges begreppet hem en 
vidare innebörd än begreppet bostad, begreppet hem har med välbefinnande och emotionella 
eller sociala band att göra (Järvinen, 1992). Enligt en definition, där man fokuserar mera på 
känslan, kan man vara hemlös utan att vara bostadslös, detta om man tillexempel har ett 
kontrakt men inte upplever sin bostad som ett hem. Man kan också vara bostadslös utan att 
vara hemlös, om man upplever något som ett hem som inte överensstämmer med samhällets 
normer över vad som är ett hem (Swärd, 1998). 
 
En annan definition lyder så här: 
Med hemlösa män och kvinnor menar vi de människor som befinner sig i ett tillstånd av utstötthet från 
samhället, karaktäriserat av frånvaro eller uttunning av nära sociala relationer, som sammanlänkar den övriga 
bofasta befolkningen till ett socialt nätverk (Järvinen, 1992 sid.12). 
 
Socialstyrelsen definierar år 1993 hemlöshet på följande sätt: 
Personer som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande 
samt är hänvisade till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare. Till de hemlösa räknas således personer som 
bor på institutioner eller härbärgen och som inte har någon bostad ordnad vid en eventuell utskrivning. Till de 
hemlösa räknas också personer som tillfälligt bor hos kompisar eller bekanta. Däremot räknas inte personer som 
hyr i andra hand, eller som bor inneboende hos någon anhörig eller nära släkting (SOU 2000:14). 
 
Den definition som valts för denna studie är den som socialtjänstförvaltningen idag använder. 
 
Hemlös är den som inte har en egen eller hyrd bostad eller bor stadigvarande inneboende utan hänvisas till ett 
tillfälligt boende eller till en tillvaro som uteliggare (www.sot.stockholm.se 2004-11-27). 
 
Att jämföra hemlöshetsforskning mellan olika länder kan vara problematiskt för att även då 
orsakerna till hemlöshet är likartade så kan ländernas bostadsmarknadsstruktur och sociala 
skyddssystem se olika ut (Swärd, 1998). Begreppet hemlöshet är också en kulturellt 
varierande social konstruktion (Järvinen, 1992).  
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I Norden skiljer sig begreppen för människor som är hemlösa något åt. I Danmark ses 
hemlöshet som ett exempel på absolut fattigdom. I Finland används oftast begreppet 
bostadslöshet istället för begreppet hemlöshet. På grund av skillnaderna mellan de olika 
nordiska ländernas definitioner av begreppet hemlöshet så är det mycket svårt att göra en 
jämförelse av till exempel hemlöshetspopulationens storlek (a.a).  
 
Sammanfattningsvis kan de hemlösa beskrivas som socialt och ekonomiskt utsatta människor. 
Vissa forskare menar att ett stort antal människor idag, av olika orsaker, befinner sig i 
riskzonen till att bli hemlösa (se till exempel Rosengren, 2003). Risken att bli hemlös ökar om 
man till exempel har en svag position på arbetsmarknaden (Swärd, 1998).  
 
 
2.2 Statistik 
 
År 1999 fanns det cirka 8450 hemlösa människor i Sverige, av dessa var 1182 uteliggare, 17% 
var kvinnor och 83% var män. En femtedel hade varit hemlösa i minst fyra år, cirka 500 
personer hade varit hemlösa i minst tio år, 40% hade varit hemlösa mindre än ett år. 
Medelåldern bland de som var hemlösa, år 1999, var 39 år. Tre fjärdedelar av de som var 
hemlösa var födda i Sverige. De flesta försörjde sig genom socialbidrag. En tredjedel av alla 
som var hemlösa hade barn under 18 år. Var fjärde hemlös hade både missbruksproblem och 
psykiska problem (socialstyrelsen, 2000). 
 
Statistik från år 2004 visar att mellan 2500 – 3000 personer är hemlösa i Stockholm (Skivling, 
2004). Ungefär 400 av de som är hemlösa i Stockholm är så kallade uteliggare det vill säga de 
saknar varaktigt tak över huvudet (www.sot.stockholm.se 2004-11-27). För många hemlösa 
har härbärget utvecklats till en mer permanent boendeform (SOU 2000:14).  
 
Människor med utomnordisk bakgrund ökar sin andel av de hemlösa. Unga människor under 
30 år med utomeuropeiskt bakgrund är överrepresenterade bland de hemlösa (SOU 2000:14) 
 
 
2.3 Orsaker 
 
Enligt Swärd (1998) förekommer huvudsakligen två typer av orsaksförklaringar. 

1. Individinriktade som hävdar att personliga förhållanden ligger bakom hemlösheten. 
Enligt detta synsätt klarar vissa människor inte av att bo i egna bostäder på grund av 
personliga svagheter, psykisk sjukdom, relationsproblem till familj, släktingar och 
grannar, störande beteende, missbruksproblem etcetera. En del som förespråkar detta 
synsätt ser de hemlösa som oskyldiga offer för psykisk sjukdom, jobbiga 
barndomsförhållanden eller anstaltsskador. Andra har lagt större vikt på eget ansvar 
och hävdat att de hemlösa själva valt sin hemlöshet eller den livsstil som har lett fram 
till hemlöshet. 

2. Strukturinriktade som hävdar att hemlöshet orsakas av strukturella faktorer så som 
samhällets resursfördelning, arbetslöshet, ökad fattigdom, ekonomiska åtstramningar, 
neddragningar inom socialpolitiken, avinstutionalisering etcetera. 

 
Om man ser orsakerna till hemlöshet som något som har med den hemlösa människans 
beteende och egenskaper att göra så föreslås åtgärder för att förändra de hemlösa individerna 
(Sahlin, 1992). Att se individuella problem som orsaken till hemlösheten, kan med andra ord, 
användas som argument för att en person egentligen inte behöver bostad, att det egentligen 
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inte är ett boendeproblem (Sahlin, 2000). Ser man till strukturella orsaker som till exempel en 
effekt av bostadsbrist eller en osund bostadspolitik så blir ofta lösningen att öka tillgången på 
bostäder (Sahlin, 1992).  
 
Idag menar de flesta forskare att man måste se till både samhället och individen för att kunna 
se de orsaker som ligger bakom hemlösheten (Swärd, 1998). Man bör se hemlösheten som en 
process där strukturella förändringar och myndighetsbeslut tillsammans med den hemlöse 
individens egna handlingar ger dominoeffekter som till slut kan leda till hemlöshet 
(Rosengren, 2003). Livet som hemlös måste alltid förstås i förhållande till vilka aktuella 
alternativ som står till buds och valmöjligheterna för de fattiga hemlösa beskrivs ofta som 
mycket begränsade (Swärd, 1998).    
 
Inom svensk forskning framkommer att hemlösheten bland annat kan bero på samhällets 
oförmåga eller ovilja att ge de som är hemlösa egna hem. Denna oförmåga bottnar, enligt 
Rosengren (2003), i bristen på lämpliga lägenheter och alternativa boendeformer, 
bostadsbolagens makt och samhällets förändrade arbetsmarknad. Samt brist på resurser hos 
socialtjänsten, byråkratiska beslutsgångar vilka leder till långa väntetider, orealistiska krav på 
hur den som är hemlös ska leva för att få ett eget boende samt att majoritetssamhället och de 
som är hemlösa har olika idéer om vad som är ett bra liv. Bostadsbristen i Stockholm är ett 
hinder för många att ta sig ur hemlösheten. När de kommunala eller allmännyttiga 
bostadsföretagen har färre lägenheter att förmedla ökar problemen för dem som inte av egen 
kraft kan ordna en bostad (Skivling, 2004). 
 
Liknande resultat går att finna i amerikanska studier, fattigdom och brist på lämpliga bostäder 
med låga hyror anses i USA vara två av de viktigaste faktorerna till hemlöshet. När 
bostadsmarknaden minskar så riskerar de som är mest sårbara på arbetsmarknaden, psykiskt 
funktionshindrade, missbrukare etcetera att hamna i hemlöshet. Minskade resurser från 
samhället till de mest utsatta anses också vara en faktor som bidrar till ökningen av hemlöshet 
och fattigdom i USA. Samhällets resurser till familjer har minskat och på vissa ställen helt 
tagits bort till ensamstående individer (www.nationalhomeless.org 2004-11-27). 
 
Swärd (1998) använder Michael R Sosins fyra förklaringsmodeller för att förklara 
hemlöshetens orsaker. Den första innebär att de som är hemlösa själva har valt att leva i 
samhällets marginal. Även om de inte har haft någon fullständig valmöjlighet så har de kunnat 
göra val inom samhällsstrukturens ramar. Den andra förklaringsmodellen utgår ifrån 
individuella brister och menar att en del människor inte kan leva upp till samhällets krav på 
skötsamhet och därför slås ut från bostads och arbetsmarknaden. Enligt den tredje modellen 
slås de som har sämst förutsättningar vad det gäller arbete, inkomster och färdigheter ut vid en 
lågkonjunktur. Den fjärde förklaringsmodellen betonar sociala och institutionella faktorer. Det 
finns flera studier som visar att hemlösa saknar ett socialt skyddsnät som kan hjälpa dem i 
kriser. De har också i många fall dålig kontakt med samhällets hjälpsystem, de bollas mellan 
olika instanser och hamnar mellan stolarna (Swärd, 1998). 
 
De förklaringsmodeller som finns om hemlöshet i de nordiska länderna är mycket varierande. 
Marginaliseringsperspektivet har dock varit det viktigaste i nordisk hemlöshetsforskning 
(Järvinen, 1992). Forskare har sett hemlösheten som en slutpunkt i en social 
marginaliseringsprocess där den hemlöse steg för steg slås ut från arbetsmarknaden, 
bostadsmarknaden, familjen och tillslut även vården (Swärd, 1998) 
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Även i övriga Europa har tonvikt lagts på att de som är hemlösa har genomgått en 
marginaliseringsprocess där de har stängts ute från arbetsmarknaden och andra delar av 
samhället (Rosengren, 2003). Det finns även inom amerikanskt hemlöshetsforskning studier 
som visar på att hemlösa blir stämplade av samhället och genomgår en social 
marginaliseringsprocess (Reitz-Pustejovsky, 2002). 
 
Hemlösa brukar delas in i olika grupper. Det finns dock en kritik mot uppdelningar eftersom 
man då kan bortse från att det finns gemensamma orsaker till hemlöshet. Samtidigt menar 
andra forskare att det inte går att tala generellt om orsakerna till hemlöshet eftersom att de 
olika grupperna skiljer sig åt och har olika orsaker (Swärd, 1998). 
 
Ofta delar man in hemlösa genom att skilja mellan ”traditionell hemlöshet” det vill säga 
medelålders och äldre män med alkoholproblem och en ”ny hemlöshet” där man räknar in de 
som hör till andra åldersgrupper och som har andra problem (Swärd, 1998). Den nya 
hemlösheten kännetecknas av ökad heterogenitet och ökad synlighet (Järvinen, 1992). Man 
kan också tala om en återupptäckt hemlöshet istället för att tala om en ny hemlöshet eftersom 
det alltid har funnits hemlösa kvinnor, yngre och psykiskt sjuka (Rosengren, 2003). Swärd 
(1998) menar att det är fattigdom, arbetslöshet och utanförskap som ligger bakom både den 
traditionella och den nya hemlösheten. 
 
Den hemlöshetsforskning som har studerats i detta arbete domineras av en diskussion kring 
olika begrepp och definitioner. I många studier framkommer individuella förklaringar så som 
att de människor som är hemlösa har missbruksproblem och/eller psykiska problem. Det finns 
dock forskare som är negativa till fokuseringen på individuella förklaringar och menar att 
detta bidrar till stämpling av de människor som är hemlösa. Att de hemlösa människorna har 
genomgått en marginaliseringsprocess framkommer också i ett flertal studier. 
 
 
 
3. Hemlöshet och Socialtjänst 
 
Då denna studie är utförd inom ramen för socionomutbildningen och då socialtjänsten spelar 
en viktig roll i utsatta människors liv så kommer detta kapitel ägnas åt att ge en bild av 
socialtjänstens uppgifter och relation till de hemlösa människorna. Först redovisas några av de 
lagar som styr socialtjänstens arbete samt vilka rättigheter och skyldigheter som är 
förknippade med dessa lagar. Sedan redovisas socialsekreterarnas olika roller. Även tidigare 
forskning rörande hemlösa människors kontakt med socialtjänsten redovisas.  
 
Den instans i samhället som de flesta hemlösa människor är hänvisade till är socialtjänsten, 
vägen till en ny bostad, samt till övrigt bistånd, går genom socialtjänsten. Socialtjänsten är det 
yttersta skyddsnätet i vårt samhälle (www.sot.stockholm.se 2004-11-27) och  har enligt 
Sveriges rikes lag ett stort ansvar för de enskilda individerna. Socialtjänstlagen är en ramlag 
som ska vila på portalparagrafens grunder (Norström & Thunved, 2003). Så här står det i 
socialtjänstlagens portalparagraf. 
 
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas  
-     ekonomiska och sociala trygghet 
- jämlikhet i levnadsvillkor 
- aktiva deltagande i samhällslivet  (SoL 1:1) 
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Då socialtjänsten gör en behovsbedömning om rätten till bistånd har de ännu en paragraf i 
socialtjänstlagen att luta sig mot. 
 
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av 
socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och sin livsföring i övrigt. Den enskilda skall genom 
biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes 
möjligheter att leva ett självständigt liv (SoL 4:1). 
 
I förklaringen till lagen står det att syftet är att tillförsäkra den enskilde rätt till stöd och hjälp 
från samhällets sida när han eller hon på grund av bristande arbetsförmåga, funktionshinder, 
ålder eller av annan liknande omständighet befinner sig i en situation som gör insatser från 
samhällets sida nödvändiga. Detta stöd utgör samhällets yttersta skyddsnät och är avsett att 
stödja enskilda individer med tillfälliga sociala eller ekonomiska problem. Med försörjning 
menas bidrag för att klara till exempel mat och hyra. Livsföring i övrigt omfattar allt annat 
som har betydelse då det gäller att avgöra om en människa har en skälig levnadsnivå. 
Socialbidraget ska vara en rättighet, dock finns det villkor som måste uppfyllas för att få 
denna rättighet. En förutsättning för att få bistånd är att den enskilde själv saknar förmåga att 
tillgodose behovet. En person har inte rätt till bistånd om han inte efter sin förmåga försöker 
bidra till sin försörjning (Norström & Thunved, 2003). 
 
Utvecklingen de senaste åren, med till exempel ökad arbetslöshet, har inneburit ett starkt ökat 
tryck på vårt samhälles yttersta skyddsnät, det vill säga socialtjänsten (a.a). Trots det ökade 
hjälpbehov så väntas stora besparingar inom socialtjänsten nästa år. Främst dras det ned på 
förebyggande insatser men också på vården av vuxna missbrukare (DN, 2004-12-05). 
Socialsekreterare säger sig också ha fått minskad handlingsfrihet och beslutanderätt. De har 
begränsad möjlighet att påverka socialtjänstens regler. Kostsamma beslut tas på en högre nivå 
och där blir det ofta nej. Det räcker inte med engagemang från en socialsekreterare utan hon 
måste också övertyga sina kollegor och chefer att prioritera det enskilda fallet på bekostnad av 
något annat, detta eftersom rambudgeten måste hållas (Rosengren, 2003).  
 
De allra flesta är eniga om att alla bör ha bostad men det råder en oenighet om hur långt 
samhället skall gå för att trygga rätten till bostad. Det förekommer också olika uppfattningar 
om vilka personer som ska ha rätt att ha bostad och vem det är som ska avgöra denna rättighet 
på ett praktiskt plan (Swärd, 1998). Rosengren (2003) menar att ha bostad är ett av de 
elementära krav som människor kan ställa på stat och kommun. Att alla människor har rätt till 
ett eget hem, till att vara någon, att ha en adress och att kunna ta emot besök. Vuxna 
människor måste behandlas med respekt och rätten till ett eget hem måste komma i första 
hand och ses som en övergripande demokratisk rättighet. 
 
Ansvaret för att bostadslösa ska få bostäder ligger idag både på socialtjänsten och på de 
bostadslösa själva. Rätt till bistånd föreligger endast om ”behovet inte kan tillgodoses på 
annat sätt” (SoL 4:1). Detta kan tolkas som att den som är bostadslös först måste visa att han 
eller hon omöjligen kan ordna bostad på egen hand. Diskussioner om biståndsansökningar 
handlar ofta om behovet är självförvållat eller ej. I regel beviljas bistånd till dem som kan 
definieras som ”drabbade av problem” medan de som bedöms som ”ansvariga” får avslag 
(Sahlin, 2000, sid.219). 
 
Rätten till bostad med riktiga kontrakt blir på detta sätt ett slags villkorlig rätt. De vanligaste 
skälen till att myndigheterna inte ger bostäder till hemlösa människor är troligtvis 
föreställningar om att den hemlöse inte är tillräckligt skötsam, vägrar att uppfylla 
myndigheternas krav på behandling, inte kan bo i egen lägenhet, blivit vräkt ett antal gånger 
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eller att inget bostadsbolag vill ta emot honom (Swärd, 1998). Det finns med andra ord vissa 
förutsättningar som måste vara uppfyllda för att få hjälp med bostad. Hur dessa 
förutsättningar ska se ut, hur mycket kommunerna ska anstränga sig för att skaffa de hemlösa 
bostäder och hur mycket stöd de måste lämna i boendet förekommer det olika uppfattningar 
om (a.a). Kommuner som saknar verkningsfulla strategier och metoder att hjälpa den hemlöse 
till ett eget och självständigt boende riskerar att bidra till utvecklingen av en hemlöshetskultur 
och en livsstil, där den sociala utslagningen inkapslas (SOU 2000:14). 
 
Den föreställning som, enligt Thörn (2001), genomsyrar svensk hemlöshetspolitik idag är att 
det inte ska ”vara enkelt” att få en ny bostad. Bostaden är inte längre en rättighet utan en 
belöning för att personen har bevisat sin förmåga att ”klara eget boende”. Uttrycket att ”klara 
eget boende” är vanligt inom socialtjänsten och handlar idag om ett villkor för att få 
någonstans att bo. Att ”klara eget boende” blir ett normalitetskrav som måste uppfyllas för att 
få en bostad. Att ”inte klara eget boende” används idag som en diagnos på en viss grupp 
människor som hör till den sekundära bostadsmarknaden (Sahlin, 2000).  
 
Med den sekundära bostadsmarknaden menas de lägenheter som hyrs ut av socialtjänsten så 
som till exempel tränings– och försökslägenheter. I och med den sekundära 
bostadsmarknaden så får socialtjänsten en dubbel roll, att både vara myndighet och hyresvärd 
(a.a). Socialtjänstens roll är också dubbel på ett annat plan, dels hjälp och stöd och dels 
myndighetsutövning med kontroll och ingripanden, socialtjänsten kan enligt Rosengren 
(2003) ha en stor makt i de hemlösa individernas liv.  
 
Socialtjänsten sätter in insatser så som boende i försöks- och träningslägenheter och olika 
typer av behandlingar samt ger ekonomiskt bistånd till hemlösa människor. Enligt tidningen 
Metro prövas nu ett nytt slags boende för hemlösa personer. Detta nya boende kallas för 
halvvägsboende, där finns behandlingsassistenter tillgängliga för att stötta de boende i att 
klara av ett vanligt liv (Metro, 2004-12-14). Men det finns också studier som visar att 
socialtjänstens insatser inte fungerar. Enligt socialstyrelsen var hälften av de som fick 
tvångsvård 1998 och närmare hälften av de som fick boendeinsatser 1998 åter hemlösa 1999. 
Under 1998 fick nästan 6000 hemlösa personer tillsammans en tredjedel av socialtjänstens 
insatser för missbrukare. Slutresultatet var att samtliga hade förblivit hemlösa efter insatserna 
(Socialstyrelsen, 2000).  
 
En förklaring till detta kan vara att ju längre en person är hemlös, desto mer problem riskerar 
han att få, eftersom det innebär så extrema påfrestningar att sakna bostad. Ju mer problem han 
har, desto svårare blir det förmodligen att hitta rätt hjälpinstans som kan matcha den 
komplicerade problembilden. Organiseringen av de myndigheter som ska förmedla hjälp och 
service kan också vara snårig och reglerna för att få hjälp så luddiga att de hemlösa inte hittar 
fram till rätt hjälpinstans (Swärd, 1998). Det som myndigheterna kallar hjälp till de hemlösa 
kan också vara av den karaktär att hjälptagarna inte uppfattar att de blir hjälpta. Socialarbetare 
och hemlösa kan helt enkelt ha olika uppfattningar om vad som är hjälp. Även om den 
hemlösa får hjälp av myndigheterna så är det inte säkert att den är anpassad för hennes behov 
(a.a). Hemlösa kan inte betraktas som en homogen grupp som man från socialtjänstens sida 
kan bemöta med färdigkonstruerade modeller. De människor som är hemlösa måste bedömas 
som individer och utifrån de erfarenheter, kunskaper, värderingar och förväntningar de har 
(Rosengren, 2003). 
 
Detta överensstämmer med vad som står på socialstyrelsens hemsida: 
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Stadens mål är att fortast möjligt erbjuda den som är hemlös ett mer långvarigt boende än enbart tillfällig nattlogi 
och att med olika stödinsatser möta de hemlösas mycket olika behov av stöd och vård 
(www.sot.stockholm.se 2004-11-27). 
 
Hemlösa har själva framträtt i pressen och sagt att de är negativa till den hjälp de erbjuds, att 
ingen tar deras problem på allvar, att de bollas mellan olika instanser och att det ställs så stora 
krav för att få hjälp så att det inte går att uppfylla dem (Swärd, 1998). För många framstår 
socialtjänstens krav, regler, kontroller och myndighetsutövning som förnedrande för vuxna 
människor. En del undviker kontakt med socialtjänsten eftersom de känner sig kränkta av 
socialtjänstens krav och kontroll (Rosengren, 2003). Många hemlösa saknar helt tillit till 
socialtjänsten efter att otaliga gånger ha känt sig nedvärderade och betraktade som värdelösa. 
Men trots detta tar också många upp att det finns en bra socialsekreterare i deras liv (a.a). 
 
Enligt Rosengren (2003) är en svårighet att mötet mellan socialtjänsten och hemlösa blir 
möten mellan två kulturer, en överordnad och en underordnad. De hemlösas vetande och 
värderingar riskerar då att få lågt värde. Inom socialt arbete utövas normaliseringsarbete, det 
vill säga att man försöker göra den avvikande personen till en ”vanlig Svensson” och på detta 
sätt befria honom eller henne från sitt ”onormala” tillstånd. Att försöka göra någon normal 
kräver att man som socialarbetare använder sig av straff, uppfostran eller behandling 
(Mallander mfl, 2000). 
 
 
 
4. Teoretiska perspektiv 
 
Till denna studie är teorier kring sociala nätverk av central betydelse. Social nätverksteori har 
valts för att hitta verktyg till att analysera intervjupersonernas nätverk. Ett annat teoretiskt 
perspektiv som valts är stämplingsteori. Denna teori har visat sig vara relevant i forskning 
kring utsatta människor. Det finns också ett samband mellan social nätverksteori och 
stämplingsteori då stämpling även kan ske i nätverket kring en individ. 
 
 
4.1 Social nätverksteori 
 
Inom social nätverksteori menar man att man måste se individen i förhållande till den grupp 
hon tillhör. Människor är förenade genom ett komplext nätverk av sociala relationer, en del 
har direkt kontakt med varandra andra inte. Relationerna mellan personer i nätverket kan se 
olika ut och ha olika innehåll och personer inom nätverket kan ha olika funktioner (Bergehed 
m.fl., 1985). I det sociala nätverket sker en socialiseringsprocess där människorna övertar de 
värderingar, normer och regler som gäller i de grupper de tillhör (Klefbeck & Ogden, 2001). 
 
Ett normalt nätverk består av 22-25 personer med 5-6 personer i varje undergrupp. Individen 
har regelbunden kontakt med de flesta i nätverket. Kontakterna är positiva och emotionellt 
engagerade, relationerna är tvåsidiga (a.a). Konsekvenserna för hur nätverket ser ut kan bli 
stora om en person förlorar arbetet, skiljer sig eller flyttar (Klefbeck & Marklund, 1985). 
 
Man kan skilja på två typer av nätverk, primärt och sekundärt. Till det primära nätverket hör 
de som man kan kalla sin umgängeskrets så som föräldrar, syskon, släkt, vänner och grannar. 
Det sekundära nätverket utgörs av professionella relationer (Klefbeck & Ogden, 2001). Med 
professionella relationer menas de människor som i sin yrkesroll finns i en människas liv och 
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som kommer att dra sig undan då personen inte längre behöver dem (Korman & Söderquist, 
1994).  
 
Man skiljer också mellan täta och glesa nätverk (Bergehed, 1985). I ett tätt nätverk känner de 
personer som ingår varandra medan personerna i ett glest nätverk inte ens behöver känna till 
varandras existens (Andersson, 1988).  
 
En annan uppdelning är den mellan enkelriktade och ömsesidiga relationer. Den enkelriktade 
relationen är inte jämlik, detta kan till exempel vara relationen mellan en socialsekreterare och 
klient. Ömsesidiga relationer kan vara till exempel de mellan vänner, släkt och grannar 
(Bergehed m.fl., 1985).  
 
Nätverket påverkar möjligheterna att klara av belastningar och påverkar människors livsstil. 
Man brukar inom nätverksteorin tala om bra och dåliga nätverk. Ett bra nätverk ger 
känslomässigt stöd, information och praktisk hjälp samt hjälper en människa att klara av svåra 
påfrestningar. Att leva i ett dåligt socialt nätverk innebär däremot att fundamentala behov av 
trygghet, kärlek, bekräftelse och identitet inte blir tillgodosedda (Klefbeck & Ogden). Ett rikt 
varierat nätverk kan fylla andra funktioner än ett mycket homogent (Andersson, 1988). 
 
 
4.2 Stämplingsteori 
 
En individ kan ha ett stigma, det vill säga ett drag eller en egenskap som avviker på ett icke 
önskvärt sätt på våra förväntningar om vad som är ”normalt”. Detta stigma får andra 
människor att vända sig bort från honom eller henne och bortse från de övriga egenskaper 
som individen har (Goffman, 2003). Om man definierar en människa som avvikare så blir han 
det, så kan stämplingsteorin enklast beskrivas (Berg, 1995). Enligt stämplingsteorin är 
avvikelse en relationell process, för att förstå en avvikelse måste vi sätta den i relation mellan 
människor där någon med makt stämplar ett visst beteende som avvikande, avvikande 
beteende är med andra ord det som människor stämplar som sådant. Stämpling är en process 
bestående av upprepade negativa reaktioner från signifikanta andra som resulterar i att 
individen omdefinierar sin självbild negativt (Goldberg, 2000).  
 
Inom stämplingsteorin ser man avvikelsen som en karriär där individen gradvis lär sig att 
uppfatta sig själv som en avvikande person (Berg, 1995). Första steget i en avvikande karriär 
är att man bryter eller antas bryta mot någon regel angående hur man ska vara eller handla. 
Det som är avgörande för den fortsatta utvecklingen av en avvikarkarriär är om regelbrottet 
stämplas eller inte. En fördel med karriärbegreppet är att man inte bara ser till individen utan 
även till samhället (Boglind, 1972). 
 
Goldberg (2000) delar in avvikarkarriären i fyra stadier. Det första stadiet består av att 
föräldrar stämplar sina barn. En del barn lär sig att de är bra men att vissa saker de gör är 
oacceptabla. Andra barn får genom reaktioner från andra lära sig att det inte bara är 
aktiviteten det är fel på utan att barnet är en dålig människa. Andra stadiet är samhällelig 
stämpling, även i kontakten med samhället får en del barn lära sig att de är bra men att vissa 
beteenden är dåliga medan en del barn får lära sig att det är de själva som inte duger. Tredje 
stadiet kallas sekundär avvikelse då är individen medveten om de normer hon bryter mot. 
Andra människor har dömt ut henne och till slut tar hon till sig deras dom. Det fjärde stadiet 
är avvikelsespiralen, i detta stadium utsätts människan ofta för negativa reaktioner från många 
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olika håll. Varje misslyckande är delvis skapade av tidigare motgångar och bidrar till nästa 
bakslag. Avvikelsespiralen är en spiral som drar människan nedåt. 
 
 
4.3 Hemlöshet, nätverk och stämpling 
 
Med hjälp av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan social nätverksteori och 
stämplingsteori relateras till varandra. Detta eftersom den sociala konstruktivismen ser till 
människan och hennes sociala relationer (Stevens, 1998), det vill säga en människas nätverk. 
Det är i dessa relationer jaget skapas. Vad andra människor säger till oss bidrar till att nya 
typer av jag skapas (a.a). Detta går att koppla till stämplingsteorin där en avvikare endast kan 
känna sig som en avvikare om han definieras som en sådan av andra. Människors 
jagupplevelser är beroende av den sociala och kulturella situation de lever i. Känslor som till 
exempel skam och skuld är enligt konstruktivismen intimt förknippade med vår 
jaguppfattning och våra aktiviteter som i sin tur hänger samman med kulturella uppfattningar 
om rätt och fel (a.a). 
 
För en människa som är hemlös tunnas möjligheterna att få hjälp av släktingar och vänner ofta 
ut (Swärd, 1998). Även om det finns släktingar i bakgrunden så är kontakten ofta sporadisk 
(Rosengren, 2003). Enligt Rosengren (2003) saknar hemlösa människor ofta ett nätverk som 
kan stötta dem vid motgångar, så som vänner, familj, släkt, arbetskamrater och grannar. En tes 
är att omfattningen av familjekontakter och sociala nätverk som har resurser att hjälpa har 
betydelse för hemlöshetens längd. De personer som har goda kontakter och kan få hjälp 
snabbt har lättare att ta sig ur hemlösheten medan de som saknar sådana kontakter har det 
svårare. Det är viktigt att skilja mellan att bli hemlös och att förbli hemlös (Swärd, 1998).  
 
Inom nätverksforskning menar man att för en person som länge har haft personliga problem 
blir det primära nätverket mindre och det sekundära större (Klefbeck & Ogden, 2001). Den 
hemlösa individens nätverk består ofta av andra hemlösa, socialtjänst, sjukvård och 
frivilligorganisationer (Rosengren, 2003). Det är inte helt ovanligt att till exempel en 
socialsekreterare är den viktigaste personen i en äldre missbrukares liv. Det kan också vara så 
att den viktigaste sociala kontakten är en personal på till exempel ett dagcenter (Korman & 
Söderquist, 1994).  
 
Samtidigt möter hemlösa människor rädsla, förakt och avståndstagande från olika håll i 
samhället, bland annat från sjukvård och socialtjänst (Rosengren, 2003). Något som kan ses 
som en stämpling från myndigheternas sida är att få höra att man inte klarar av eget boende. 
Har en individ väl fått denna stämpel kan det vara mycket svårt att bli av med den (Thörn, 
2001). Att förvägras rätten till ett eget hem kan ses som en av de grövsta markeringarna att en 
människa inte har berättigande och värde (Rosengren, 2003)   
 
I det moderna samhället har hemmet blivit något som formar vår identitet. Huset blir en 
symbol för vår position i samhället. När hemlöshet framställs som hemmets motsats så 
kommer den som saknar ett hem också sakna allt det som associeras till hemmet – en stabil 
identitet, ett ordnat liv, kontinuerliga sociala relationer, en position i samhällslivet etcetera 
(Thörn, 2001). 
 
Hemlöshet skildras i hög grad med hjälp av en stereotypisk beskrivning – den som är hemlös 
är missbrukare, psykisk sjuk, har svårt med relationer till andra människor, värdesätter inte sin 
bostad, har dåligt självförtroende etcetera. Alla dessa egenskaper samverkar till att framställa 
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hemlösa människor som individer som till skillnad från oss andra inte klarar av en egen 
bostad utan måste tränas i hur ett ”normalt” liv levs (a.a).  
 
Hemlöshet betraktas av vissa forskare som ett led i en individuell avvikarkarriär (Järvinen, 
1992). När man inte har någonstans att bo är det mycket svårt att hålla sig själv och sina 
kläder rena, och att sova och äta ordentligt. Hälsan försämras och utseendet blir sjabbigt. 
Andra människor drar sig undan och stämplingsprocessen accelererar (Goldberg, 2000). 
 
I följande studie förefaller distinktioner som primära/sekundära, glesa/täta och bra/dåliga 
nätverk relevanta att studera. Även enkelriktade/ömsesidiga relationer samt att studera om och 
i sådana fall i vilka relationer eller situationer stämpling sker. 
 
 
 
5. Metodologiska överväganden 
 
Under detta kapitel redovisas studiens tillvägagångssätt för att samla in material, vilket 
material som använts samt metoder som används under arbetets gång. 
 
 
5.1 Litteratursökning 
 
Sökning av litteratur till studien har skett dels via den elektroniska databasen, Libris. På ett 
flertal bibliotek runt om i Stockholms län har också litteratur till studien hittats. De sökord 
som har använts är; Hemlöshet, hemlösa, bostadslös, uteliggare, fattigdom, stämpling, 
avvikare, sociala nätverk, homelessness och poverty. Även genom att läsa olika dagstidningar 
har artiklar hittats till studien. 
 
 
5.2 Val av intervjupersoner 
 
Undersökningsgruppen är hemlösa i Stockholm. Tidigare forskning har visat att det är svårt 
att både göra representativa urval och att hitta hemlösa för intervjuer (Swärd, 1998). Av denna 
anledning valdes försäljare av tidningen Situation Stockholm som informanter i denna studie.  
 
Tidningen Situation Stockholm startades 1995 för att ge hemlösa en röst och en möjlighet till 
att få en inkomst. De som arbetar som försäljare på Situation Stockholm är hemlösa, före detta 
hemlösa och människor med ett utsatt boende. Tidningen är fackligt, partipolitiskt och 
religiöst obunden (Situation Stockholm, 2004). 
 
Via ett telefonsamtal till personalen på Situation Stockholm där studien presenterades ombads 
personalen försöka få tag på intervjupersoner.  Då personalen inte lyckades hitta 
intervjupersoner gjordes ett personligt besök på Situation Stockholms lokaler för att informera 
om studien. Under de närmaste två veckorna gjordes regelbundna besök på Situation 
Stockholm. Det blev många intressanta möten och samtal. Ett informationsbrev delades ut (se 
bilaga 1) till de som var intresserade. De som tog emot ett informationsbrev ombads också att 
visa detta för andra försäljare för att på detta sätt sprida informationen vidare. Ett 
telefonnummer fanns i brevet dit den som var intresserad av att medverka i en intervju kunde 
ringa. Ingen ringde. 
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Människorna på Situation Stockholms var väldigt trevliga och satt gärna med en kopp kaffe 
och samtalade men när det kom till att sitta ned med en bandspelare och göra en timmes 
intervju så backade många. Detta återfinns också i litteratur kring kvalitativ forskning, att 
många människor inte vill bli inspelade på band (Trost, 1997). De som sade ja ville boka in en 
tid några dagar senare. Ett antal intervjuer bokades in. Målet var att få fyra intervjuer. Tre av 
de personer som skulle intervjuas dök inte upp på avtalad tid. Detta kan troligen ha ett 
samband med målgruppen för denna studie, på grund av att de befinner sig i en svår 
livssituation och kanske även har andra problem än att bara var utan bostad. Detta problem 
återfinns även i annan forskning om hemlöshet (se till exempel Rosengren, 2003).  
 
Fyra personer intervjuades men en av intervjupersonerna orkade av olika anledningar inte 
slutföra intervjun. Efter övervägande, främst utifrån etiska aspekter, har denna intervju inte 
tagits med i studien. Intervjuerna ägde rum i Situation Stockholms lokaler. Intervjuerna kunde 
utföras relativt ostört men blev ibland avbrutna av någon som skulle in i rummet för att hämta 
något och ibland kom någon in bara för att säga hej. Kanske hade det varit bättre med en helt 
ostörd plats men Situation Stockholms lokaler valdes för intervjuerna eftersom att 
informanterna förväntades känner sig trygga där, det är deras ”hemmaplan”. Detta är också 
något som Trost (1997) tar upp, att platsen för intervjun ska vara så ostörd som möjligt och att 
det ska vara en plats där den intervjuade känner sig trygg. 
 
 
5.3.1 Metod 
 
I denna studie har kvalitativa intervjuer använts.  Ett område inom forskning då 
samtalsintervjuer lämpar sig bra är då man är ute efter att få vetskap om hur människor själva 
definierar och upplever sin värld (Esaiasson mfl, 2004), det vill säga då man är intresserad av 
subjektiv information (Andersson, 1988). Fördelen med kvalitativa intervjuer är deras 
öppenhet (Kvale, 1997). Kvalitativa intervjuer utmärks av att man ställer enkla och raka 
frågor och på dessa frågor får man innehållsrika svar (Trost, 1997). 
 
Intervjuerna tog allt mellan en och tre timmar. Under intervjuerna användes en intervjuguide 
(se bilaga 2). Intervjuerna inleddes med ett antal bakgrundsfrågor och gick sedan in på 
nätverkskartor. Nätverkskartor är en metod som är enkel och genom vilken man på ett bra sätt 
kan ringa in en människas personliga sociala värld. En fördel med nätverkskartan är att den 
inbjuder till en samtalsdialog mellan intervjupersonen och den som använder metoden 
(Hessle, 1997). Det finns olika sätt att rita en nätverkskarta. Den nätverkskarta som använts i 
denna studie innehåller två cirklar. För att underlätta för informanten så fick han först fylla i 
olika kolumner med olika teman så som familj, myndighetspersoner etcetera (se bilaga 2). I 
den inre cirkeln placerade informanten sedan sig själv och placerade sedan in de olika 
personerna som fanns i nätverket på olika avstånd från sig själv beroende på hur betydelsefull 
han ansåg relationen vara. 
 
Då man studerar en nätverkskarta kan man se hur många viktiga personer det finns i en 
människas liv. Hur många personer individen har som han kan räkna med om han hamnar i en 
krissituation samt hur kontakterna i nätverket ser ut (Klefbeck & Marklund, 1985). Det finns 
också ett antal drag man bör studera. Ett av dessa drag är nåbarhet det vill säga i vilken grad 
man når varandra, direkt eller via andra i nätverket (Bergehed mfl, 1985). Samt hur den 
geografiska närheten ser ut (Andersson, 1988). Man bör också titta på om nätverket är tätt 
eller glest, om relationerna är enkelriktade eller ömsesidiga. Det är också viktigt att titta på 
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hur ofta personerna i nätverket har kontakt och intensiteten, det vill säga i vilken utsträckning 
individen är beredd att fullgöra skyldigheter eller fri att utöva rättigheter som är förknippade 
med kontakterna i nätverket, samt hur länge relationen har varat (Bergehed mfl, 1985). 
 
Fyra egenskaper som kan betraktas som subjektiva är dels subjektivt kontaktinnehåll det vill 
säga vilken innebörd de olika aktiviteterna har. Det andra är upplevelsen av ömsesidighet i 
relationen, hur engagerad man är i sin nätverkskontakt samt det upplevda värdet av 
nätverkskontakten, vilka av kontakterna är mest betydelsefulla och svårast att avstå ifrån 
(Andersson, 1988). 
 
Intervjuerna spelades in på band och skrevs sedan ut ordagrant. En av informanterna kom in 
på mycket under intervjun som inte hade med ämnet att göra, därför valdes att i utskriften av 
denna intervju inte skriva ut vissa delar.  
 
Intervjumaterialet består dels av konkreta nätverkskartor samt av informanternas reflektioner 
kring dessa. Genom studier av nätverkskartorna samt intervjuutskrifterna framkom olika 
gemensamma nämnare i materialet. Likheter som gick att finna i utskrifter och nätverkskartor 
sorterades sedan in i olika teman: nätverk, socialtjänst, olika syn på boende och 
handlingskraft. I intervjumaterialet gick också skillnader att hitta, de flesta av dessa skillnader 
gick att sortera in under de olika temana. Teorier och tidigare forskning knöts sedan samman 
med de teman som hittats.  Dessa teman, samt kopplingar till teorier och tidigare forskning, 
redovisas i resultat och analysdelen. I diskussionsavsnittet tas också några av de skillnader 
som hittades mellan informanterna upp. I arbetet har citat från intervjuerna tagits med för att 
belysa de teman som valts. Citaten har på vissa ställen korrigerats för att underlätta 
läsbarheten. Namn på personer och orter har ändrats för att skydda informanternas identitet. 
 
 
5.3.2 Reliabilitet och validitet      
 
Det är svårt att tala om reliabilitet i en sådan begränsad studie som denna. Om antalet 
intervjupersoner är för litet går det inte att göra statistiska generaliseringar eller att jämföra 
likheter och skillnader mellan olika grupper (Kvale, 1997). Med vald metod har 
informanterna också bidragit med sina individuella berättelser och de har själva valt vilken 
information de har velat ta upp. Hemlösa människor kan inte heller betraktas som en homogen 
grupp. På grund av detta är det mycket möjligt att resultaten skulle se annorlunda ut om en 
liknande studie med samma metod skulle utföras med andra hemlösa människor. 
Informanterna i denna studie arbetar alla som försäljare av tidningen Situation Stockholm och 
kan ur den bemärkelsen sägas tillhöra en speciell kategori av hemlösa. Dock har många 
olikheter framträtt hos intervjupersonerna, samtidigt har många likheter kunnat hittas vid 
analysen av intervjumaterialet. 
 
Gällande validiteten, så har syftet att studera några hemlösa mäns sociala nätverk uppnåtts. 
Om syftet är att förstå världen som den upplevs av en särskild person så räcker det med denna 
enda person (Kvale, 1997). Den valda metoden, med användandet av kvalitativa intervjuer 
och nätverkskartor har varit bra redskap för att uppfylla syftet med studien. 
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5.4 Etiska överväganden 
 
Enligt de forskningsetiska principerna, för samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning, 
finns ett informationskrav (HSFR). Därför fick informanterna innan intervjuerna ta del av ett 
informationsbrev (Se bilaga 1). 
 
Att komma som en främmande person och ställa frågor om en människas bakgrund och 
nuvarande situation kan vara känsligt. Detta speciellt med tanke på att informanterna i denna 
studie har en utsatt position i samhället. Det finns en risk att väcka starka känslor hos den 
människa som intervjuas som man sen inte har kompetens eller tid att hjälpa människan att 
bearbeta. Genom att använda nätverkskartor vid intervjuerna så har informanterna själva 
kunnat styra över vilka personer i deras liv de tagit med. De har också då de har pratat utifrån 
nätverkskartorna valt vilken information om personerna i deras nätverk som de har velat ta 
upp.  
 
Under intervjuerna har dock mycket privat information kommit upp och för att visa respekt 
för informanterna har vissa delar valts bort från denna studie. I särskilt känsliga fall kan det 
vara befogat att avstå från publicering av vissa uppgifter, värdet av det förväntade 
kunskapstillskottet ska vägas mot eventuella negativa konsekvenser för de berörda (HSFR). 
 
De som deltog i denna studie hade rätt att själva bestämma hur länge och på vilka villkor de 
skulle delta. De kunde avbryta sin medverkan utan att detta skulle medföra negativa följder 
för dem (a.a). Den fjärde intervjupersonen valde att avbryta intervjun. Efter etiskt 
övervägande valdes att i detta arbete inte ta upp varför intervjupersonen inte klarade att 
genomföra hela intervjun samt att inte ta med citat från denna intervju. Detta för att inte skada 
intervjupersonen på något sätt. 
 
 
 
6. Resultatredovisning och analys 
 
Under detta kapitel redovisas studiens resultat och analys. Först beskrivs informanterna kort, 
därefter redovisas deras respektive nätverkskartor med kommentarer, samt en analys av dessa 
utifrån primära/sekundära, täta/glesa, bra/dåliga nätverk och enkelriktade/ömsesidiga 
relationer. Sedan följer resultat och analyser av tre centrala teman som framkommit i 
intervjuerna: socialtjänst, olika syn på boende och handlingskraft. 
 
 
6.1 Intervjupersoner 
 
Intervjuperson ett kallas i denna studie för Oskar. Han är 57 år och har gått sjuårig folkskola. 
Han har arbetat hela sitt vuxna liv med diverse arbeten till exempel skogsarbete, 
byggnadsarbete, järnverk, bilverkstad, smide och som fastighetsskötare. Han slutade sitt 
senaste arbete år 2002. Oskar har varit hemlös sedan 1992 då han skilde sig och har sedan 
dess bott i husvagn, på härbärgen och på sin tidigare arbetsplats. Han hade också ett 
andrahandskontrakt på en lägenhet under några månader. Bor för tillfället på ett boende för 
hemlösa i Stockholm. 
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Intervjuperson två kallas i denna studie för Erik. Han är 40 år och har gått i grundskola i nio 
år. Han har arbetat med byggnadsarbete och inom äldreomsorgen. Han slutade sitt senaste 
arbete år 2002.  Erik har varit hemlös i 14 månader och har tidigare varit hemlös en kort 
period för fem år sedan. Han har bott på härbärgen men till största delen sovit ute. Bor nu på 
ett tillfälligt hotellhem i Stockholm.  
 
Intervjuperson tre kallas i denna studie för Sandro. Han är 39 år och kom till Sverige 1988 
som politisk flykting, han är idag svensk medborgare. Han har universitetsutbildning i 
hemlandet och har i Sverige utbildning inom teknik och programmering. Han arbetade mellan 
1990 och 1995 i Sverige, blev sedan avskedad på grund av nedskärningar. Skilde sig ungefär 
samtidigt. Sandro har varit hemlös sedan 1997 och har sedan dess bott hos olika kamrater. 
 
 
6.2 Nätverk 
 
De tre informanterna fick fylla i nätverkskartor över hur deras liv ser ut idag. Genom att 
respondenterna använde dessa nätverkskartor så kom mycket information fram om hur deras 
liv ser ut idag. Även deras syn på relationen med olika myndighetspersoner, andra som 
befinner sig i samma situation och med familj etcetera framkom. Under intervjuerna 
samtalade intervjuare och informant kring nätverkskartan. Nedan följer en genomgång av 
respektive informants nätverkskarta. 
  
 
                                                                          
Oskar                                10                       11                       
                                                         9                                                1. Systerson                                                 
                                                       7   8                                             2. Styvsyster 
                                                                                                           3. Barndomskamrat 
                                                                                                           4. Mor 
                                                         6                                                5. Kamrat 
                                                     4     5                                             6. Halvsyster     
                                                         3                                                7. (Socialsekreterare) 
                                                         2                                                8. Socialsekreterare 
                                                                1                                         9. Kamrat    
                                                                                                          10. Biljardklubb 
                                                                                                          11. Motorklubb  
                                                                                                      
 
                                      
 
 
 
 
                                                                                                                                                                            
 
Oskar skrev in nio personer och två klubbar i sin nätverkskarta. Han har ett större primärt 
nätverk än sekundärt.  
 
Han berättade att den som står honom närmast är hans styvsyster, det är också henne han 
vänder sig till om han har problem. Sin mamma placerade han inte lika nära eftersom att han 
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inte litar på henne till hundra procent beroende på saker som har hänt tidigare i livet. Men han 
umgås med sin mamma och talar med henne i telefon. Systersonen har Oskar tidigare haft 
nära kontakt med men inte idag, han valde ändå att placera systersonen nära honom, dock 
med ett frågetecken efter. Oskar sade att han vet att systersonen skulle ställa upp om han 
behövde hjälp, han kallade honom för en reserv. Han har också en halvsyster men de brukar 
inte träffas utan bara tala i telefon. Oskar talade också om sin före detta hustru och sade att 
hon står nästan lika nära honom som hans styvsyster men valde ändå att inte placera in henne 
på nätverkskartan, detta eftersom han sade att han försöker att inte ha kontakt med henne för 
att han inte vill styra hennes liv. 
 
Då vi kom in på kamrater sade Oskar att han inte räknar de andra på situation Stockholm som 
kamrater. Oskar ansåg att man inte kan lita på någon bland de hemlösa, han litar enbart på sig 
själv. Han sade att i gänget med hemlösa så är det alltid snack om droger, misshandel, lån av 
pengar och att försöka lura någon. Han har en barndomskamrat i en annan del av Sverige som 
han träffar någon gång om året då ekonomin tillåter, annars hörs de på telefon. Sin 
barndomskamrat placerade han nära honom själv. En annan kamrat placerade han långt ut 
eftersom denna kamrat inte vet något om hans situation. 
 
Oskar är aktiv i en biljardklubb och en motorklubb och talade om att han inte berättar om sin 
situation i de klubbar han är med i för att det är så skönt att där komma in i en annan värld. 
Han sade att på klubbarna är det är inget snack om droger, om mediciner eller 
boendeproblem. Biljardgänget och motorklubben placerade han utanför ringen eftersom de 
inte vet något om att han är hemlös. 
 
Till Oskars sekundära nätverk hör hans två kontakter på socialtjänsten. Han sade att han inte 
riktigt litar på dem och placerade dem ganska långt ut i cirkeln. Han satte en inom parantes 
och en utan parantes för att hon är mera rakt på sak. Han berättade att han träffar sina 
kontakter på socialtjänsten ”när andan faller på”. 
 
 
 
Erik 
                                            7                                                             1. Personal på sit. sthlm   

                                                                 6                                        2. Personal på sit. sthlm 

                                                                                                           3. Kamrat 

                                                                 5                                        4. Kamrat 

                                                     3  4                                                5. Socialsekreterare 

                                                                                                           6. Socialsekreterare   

                                                   1   2                                                 7. Pappa 
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Erik skrev in sju personer på sin nätverkskarta. Sett utifrån de personer han valde att placera 
in på nätverkskartan blev hans sekundära nätverk större än det primära.  
 
Han berättade att hans mamma och syster är döda. Hans pappa är i livet men de har inte så bra 
kontakt, de har träffats fyra gånger på tio år. Han placerade därför sin pappa långt ut i cirkeln. 
Han berättade att han har en släkt men att han inte har någon kontakt med dem. Han berättade 
också att han har en son men valde att inte placera in honom på nätverkskartan då de inte har 
kontakt. 
 
Han berättade att han har vänner och bekanta i ett europeiskt land där han var bosatt i fem år. 
Dessa har han kontakt med via telefon men han valde ändå att inte placera in dem på 
nätverkskartan. I Stockholm har han två kamrater, de arbetar båda två med att sälja Situation 
Stockholm, men det är inte genom tidningen som han har lärt känna dem. De har känt 
varandra i cirka tio års tid. Dessa två kamrater placerade han närmast sig själv dock sade att 
han inte kan prata om problem med sina vänner som själva är hemlösa. Erik sade också att 
han nog skulle ha varit i en annan situation om han hade haft flera närstående vänner, det vill 
säga ett större primärt nätverk. 
 
Till Eriks sekundära nätverk hör personalen på Situation Stockholm och socialtjänsten, Han 
placerade två stycken från personalen på Situation Stockholm ungefär lika nära som sina 
kamrater. Han berättade att det är dem han talar med om han har något problem, att de har 
blivit lite som hans familj, som ”morsor”. Han har två kontakter på socialtjänsten som han 
träffar ungefär var fjortonde dag. Han berättade att en av socialsekreterarna känner han att han 
kan prata med och den andra ”ryker han bara ihop med”. Den som han sade att han kan prata 
med placerade han relativt nära mitten och den andra socialsekreteraren placerade han långt ut 
i cirkeln. 
 
 
 
 
Sandro 
                                                                                                            1. Son  

                                                                                                            2. Familj i hemlandet (7st) 

                                                          6                                                3. Kamrat på sit. Sthlm 
                                                                                                            4. Kamrat på sit. Sthlm 

                                                                                                            5. Kamrater (3 st)      

                                                    1         2                                           6. Kusiner i Sverige (2 st) 

                                                3 4                     5                      9       7. Karisma center                                       

                                                       7                                                    8. Personalen på sit. sthlm  

                                                                                                             9. Socialtjänsten 

                                                         8 
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Sandro skrev in cirka 20 personer på sin nätverkskarta. Han har ett stort primärt nätverk men 
också ett flertal personer som hör till det sekundära nätverket.  
 
Han berättade att han har en stor familj i sitt hemland, tre systrar och tre bröder samt sin 
mamma. Dessa har han kontakt med en gång per månad via telefon. I Sverige har han en son 
och två kusiner. Han placerade sin familj i hemlandet och sin son närmast honom och sina 
kusiner något längre ut i cirkeln. 
 
Han talade om att han har tre kamrater i Stockholm, en vilken han bor hos för tillfället, han 
har också två kamrater som arbetar som försäljare på Situation Stockholm. Han placerade 
kamraterna på situation Stockholm närmare honom själv än vad han placerade de andra 
kamraterna. Han berättade också att han har många kamrater runt om i världen, dessa försöker 
han hålla kontakt med genom telefon men han valde att inte placera in dem på sin 
nätverkskarta.  
 
Ungefär lika nära som sina kamrater placerade han frivilligorganisationen Karisma center, 
vilka hör till det sekundära nätverket. Han berättade att förut hade han mycket kontakt med 
dem men att han inte har hunnit gå dit de senaste månaderna eftersom att det tar så mycket av 
hans tid att sälja tidningen. Personalen på situation Stockholm placerade han också in på 
nätverkskartan och berättade att det är ungefär tre stycken i personalen som han brukar prata 
med. På socialtjänsten har han en kontakt som han träffar en gång i månaden. Han placerade 
socialsekreteraren långt ut i cirkeln eftersom han anser att den kontakten inte fungerar bra och 
att den inte hjälper honom. 
Vid en första anblick av nätverkskartorna kan det tyckas som om deras nätverk ser mycket 
olika ut. Dock finns det likheter om man studerar dem närmare.  
 
Av intervjumaterialet kan vi se att det endast är Sandro som kan räknas ha ett normalt nätverk 
om man ser till antalet individer i nätverken. Ett normalt nätverk består av 22-25 personer 
med 5-6 personer i varje undergrupp. (Klefbeck & Ogden, 2001). 
 
Då denna studie inte har gått in på vilka inom nätverket som har kontakt med varandra så blir 
det svårt att analysera om nätverken är täta eller glesa. I det täta nätverket känner många eller 
alla varandra, i det glesa nätverket känner få eller ingen varandra (Bergehed mfl. 1985). Det 
som däremot kan ses är att de alla har någon enkelriktad relation i sina nätverk. Den 
enkelriktade relationen är inte jämlik, detta kan tillexempel vara relationen mellan en 
socialsekreterare och klient (a.a). Genom att studera nåbarheten så kan vi också se att det 
verkar som att informanterna står i direkt kontakt med de personer som de placerat in på 
nätverkskartorna.  
 
Informanterna i denna studie har alla ett sekundärt nätverk bestående av socialtjänst och 
personalen på Situation Stockholm. Tidigare forskning har visat att det primära nätverket blir 
mindre och det sekundära större för en person som länge har haft personliga problem 
(Klefbeck & Ogden, 2001). Möjligheterna att få hjälp av släktingar och vänner tunnas ut och 
de hemlösa blir mer och mer beroende av andra hemlösa och av myndigheter (Swärd, 1998).  
Det sekundära nätverket verkar ha en central betydelse i informanternas liv. För Erik och 
Sandro verkar speciellt personalen på Situation Stockholm vara betydelsefulla. Detta kan 
också kopplas till forskning som visat att den viktigaste sociala kontakten kan vara en 
personal på tillexempel ett dagcenter (Korman & Söderquist). Åtminstone för Erik verkar 
personalen på Situation Stockholm spela denna roll. Något som är intressant är också att alla 
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tre placerade socialtjänsten långt ut i cirkeln trots att socialtjänsten tog upp en stor del av 
diskussionerna kring nätverk. 
 
En förklaringsmodell till hemlöshet betonar sociala och institutionella faktorer. Det finns flera 
studier som visar att hemlösa saknar ett socialt skyddsnät som kan hjälpa dem i kriser (Swärd, 
1998). Även om det finns släktingar i bakgrunden så är kontakten ofta sporadisk och de 
hemlösa människornas sociala nätverk utgörs av människor som befinner sig i liknande 
situation som de själva, av socialtjänst, sjukvård och frivilligorganisationer. De saknar ett 
nätverk som kan stötta dem vid motgångar, så som vänner, familj, släkt, arbetskamrater, 
grannar (Rosengren, 2003).  
 
Vad det gäller familj så ser det lite olika ut för de tre informanterna. Oskar har kontakt med 
sin mamma, styvsyster och halvsyster. Erik har endast kontakt med sin pappa, men denna 
kontakt är dålig. Sandro har en stor familj i sitt hemland som han har kontakt med via telefon 
en gång per månad. Han har också kusiner här i Sverige. Sandro och Erik har båda barn, 
barnen är under arton år.  
 
Något som har framkommit i intervjuerna med Erik och Sandro är att de har stora nätverk i 
andra länder, dessa nätverkskontakter befinner sig långt bort geografiskt. Att ha ett stort 
nätverk på avstånd innebär att de inte finns och kan hjälpa med praktiskt stöd. Att ha ett stort 
avlägset nätverk har det inte framkommit något om i den studerade litteraturen. Men det som 
kan ses i intervjumaterialet är att de talar om att de har som mål att åka och besöka dem och 
att de säljer tidningar för att kunna ringa till dem. Det verkar som att nätverket långt borta 
fungerar som en drivkraft, de har ett mål och på något sätt en utväg. Dock valde både Erik och 
Sandro att inte placera in alla dessa kontakter på sina nätverkskartor. Detta borde tyda på att 
avståndet till personerna bidrar till att de inte är lika betydelsefulla i nätverket som de skulle 
ha varit om de fanns nära geografiskt. 
 
Konsekvenserna för hur nätverket ser ut kan bli stora om en person förlorar arbetet, skiljer sig 
eller flyttar (Klefbeck & Marklund, 1985). Detta har också framkommit i intervjuerna. Två av 
de tre informanterna har genomgått en skilsmässa, två har haft dödsfall i familjen, alla tre har 
blivit arbetslösa. Sandro har lämnat sitt hemland och flyttat till Sverige, Erik har flyttat hem 
till Sverige igen efter en längre tids utlandsvistelse. Man kan anta att detta har påverkat 
informanternas nätverk i en negativ riktning. 
 
Ett bra nätverk ger känslomässigt stöd, information och praktisk hjälp samt hjälper en 
människa att klara av svåra påfrestningar. Att leva i ett dåligt socialt nätverk innebär däremot 
att fundamentala behov av trygghet, kärlek, bekräftelse och identitet inte blir tillgodosedda 
(Klefbeck & Ogden, 2001). Från uttalanden i intervjuerna går det att tyda att de som befinner 
sig i samma situation som informanterna visserligen verkar spela en stor roll i deras liv men 
att de kanske inte kan tillgodose de fundamentala behoven. Ett exempel är att Erik berättar att 
han inte talar med sina kamrater om sina problem. Ett annat exempel är att Oskar säger att han 
inte kan lita på någon av de andra hemlösa. Trots detta spenderar han mycket tid tillsammans 
med dem och de tillhör på det sättet hans nätverk. Det framkommer i denna studie att ett 
nätverk inte behöver vara bra. 
 
Personer inom nätverket kan ha olika funktioner (Bergehed m.fl., 1985). Så verkar det också 
vara för informanterna i denna studie. Personalen på Situation Stockholm, olika personer på 
socialtjänsten, andra i samma situation, vänner som inte är hemlösa och familj verkar spela 
olika roller. Ett tydligt exempel på detta är Oskars uttalande om att han går in i en annan värld 
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då han går till biljardklubben. Biljardklubben verkar för honom vara en plats där han inte 
behöver bli sedd som ”den hemlöse”, han är en i gänget. 
 
 
6.3 Socialtjänsten 
 
Under intervjuerna framkom mycket information om informanternas relation till 
socialtjänsten, hur de känner sig bemötta och vilken plats socialtjänsten har i deras liv.  
Alla tre informanterna har uttalat sig negativt om hur socialtjänsten och andra myndigheter 
bemöter dem, att ingen vill lyssna på dem för att de är hemlösa. Det har också framkommit att 
de inte känner sig respekterade som vuxna, att de känner sig behandlade som barn av 
socialtjänsten. Erik önskade att mötena med socialtjänsten skulle vara ömsesidiga, att de 
skulle kunna föra en dialog med varandra.  
 
Ja, men det är ju så med myndigheter, det är så på sociala, är du hemlös så har du ingenting att säga till om 
(Erik). 
 
De talade även om makt och kontroll, att socialtjänsten vill ha koll på vad de gör och kontroll 
över deras liv och att de måste bevisa att de klarar att ha ett eget boende. Erik sade att han inte 
förstår vad han har gjort för fel tidigare i livet för att behöva bevisa för samhället nu att han 
klarar att ha en egen bostad, när han har haft eget boende sedan han var femton år. De talade 
om att de har känt sig tvingade att lämna urinprov och att gå till läkare, Erik berättade också 
att socialtjänsten försökte få in honom på ett behandlingshem medan han ansåg att det han 
behöver hjälp med är boende.  
 
Jag tycker inte om när dom försöker behandla mig som nåt jävla barn…och då börjar man fundera vad det är för 
jävla översitteri dom håller på med va, och det heter att dom ska se om jag sköter mig förstår du men jag har sagt 
vad har jag gjort som var så fel innan då, men det är deras regler punkt slut och det tycker jag är lite jävligt alltså 
(Erik).  
 
De har också talat om att de inte får den hjälp de behöver. Sandro berättade att socialtjänsten 
har sagt till honom att det är upp till honom själv att skaffa arbete och bostad. Erik talade om 
att socialtjänsten inte har trott på honom då han har sagt att det är bostad han behöver hjälp 
med utan de har haft andra planer vad det gäller till exempel behandlingshem. Oskar sade att 
han inte tror att socialtjänsten vill att hans situation ska förbättras för att socialsekreterarna då 
skulle bli utan arbete. Sandro sade också att socialtjänsten skulle kunna hjälpa honom men att 
dom inte vill och att han inte förstår varför dom säger att dom inte kan hjälpa honom när de 
arbetar på en myndighet som ska hjälpa människor. Det har framkommit i intervjuerna att då 
de ifrågasätter socialtjänstens beslut så får de till svar att det är socialtjänstens regler, eller att 
det är så systemet fungerar och att systemet är tufft. 
 
Dom vill inte lyssna på oss, dom säger nej, alltid säger dom vi har inget jobb, vi har ingenting att hjälpa med. Du 
måste fixa jobb och lägenhet själv, allt (Sandro). 
 
Samtidigt som de uttalat sig negativt om socialtjänsten så verkar känslorna vara ambivalenta. 
Erik berättade att ena gången är det ”jättebra” på socialtjänsten och andra gången är det ”fullt 
krig”. Oskar och Erik har även tagit upp att de har en bra kontakt på socialtjänsten. Det verkar 
som att de uppskattar de som lyssnar och som verkar förstå vad det handlar om, som går rakt 
på sak, som accepterar dem för vilka de är och som själva visar vilka de är som människor.  
 
Han sitter i en jävla situation va, men han verkar, jag beundrar honom för att han ställer upp för grabben sin, som 
människa va, men det jobb han har det gillar jag inte (Oskar). 
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De uttalade sig också om att socialsekreterarna inte har en lätt arbetssituation. Oskar talade 
om sin socialsekreterare som har lärt sig att handha sitt arbete på rätt sätt men samtidigt tror 
han inte att hans socialsekreterare har så mycket att säga till om på socialkontoret. Erik talade 
om att han inte skyller sin situation på Stockholms stad utan att han har insett att det är upp till 
honom själv, att det är han som har skapat sin egen situation. 
 
För att förstå en avvikelse så måste vi, enligt Berg (1995), sätta den i relation mellan 
människor där någon med makt stämplar ett visst beteende som avvikande. Mötet mellan 
socialtjänsten och de människor som är hemlösa är en maktrelation där socialtjänsten har 
makten att stämpla de hemlösa individerna som avvikare. Att inte klara eget boende kan ses 
som en stämpling från socialtjänstens sida (Thörn, 2001). Swärd (1998) menar också att ett av 
de vanligaste skälen till att myndigheterna inte ger hemlösa bostäder är föreställningen om att 
den hemlöse inte är tillräckligt skötsam. Detta kan ses i uttalandet av Erik, då han talar om att 
socialtjänsten vill se om han sköter sig men förstår samtidigt inte vad han har gjort fel 
tidigare.  
 
Föreställningen inom svensk hemlöshetspolitik, att det inte ska vara enkelt att få en ny bostad 
(Thörn, 2001) tycker jag mig se hos både Erik och Sandro. Av intervjuerna i denna studie har 
framkommit att de verkar kämpa för att försöka skaffa lägenhet och arbete, samt att de har 
kämpat i flera års tid. Detta trots att det står på socialstyrelsens hemsida att Stockholms stads 
mål är att ge de hemlösa en fast bostad så fort som möjligt och att de ska se till den enskilda 
individen. Dessa mål överensstämmer inte med den bild som har framkommit i denna studie, 
de har uppenbarligen inte har uppnåtts för informanterna. 
  
Att målen inte har uppnåtts skulle kunna bero på att socialtjänstlagen är en ramlag och på 
detta sätt är det upp till socialsekreterarna att tolka lagen. Ansvaret för att bostadslösa ska få 
bostäder ligger idag både på socialtjänsten och på de bostadslösa själva (Sahlin, 2000). Rätt 
till bistånd föreligger bara om ”behovet inte kan tillgodoses på annat sätt” (SoL 4:1). Detta 
skulle kunna förklara varför Sandro har fått höra av socialtjänsten att det är upp till honom 
själv att hitta en bostad. Han har enligt lagen inte rätt till bistånd om han inte har försökt på 
alla sätt att ordna en bostad på egen hand. 
 
Hemlöshet har i Norden, Europa och USA setts som en social marginaliseringsprocess där 
den som är hemlös steg för steg slås ut från arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, familjen 
och tillslut även vården (Swärd, 1998). Denna marginaliseringsprocess kan appliceras även på 
personerna i denna studie. Alla beskriver hur de försöker komma in på arbetsmarknaden igen, 
utan resultat (se nästkommande teman). Två av de tre kämpar också för att komma in på 
bostadsmarknaden, utan resultat. På det sätt de beskriver att de blir bemötta av socialtjänsten 
så kan man även tolka att de också där åsidosätts.  
 
Av de tre intervjuerna framkommer också att socialtjänsten har en stor makt i informanternas 
liv samt att socialtjänstens roll är dubbel, dels hjälp och stöd och kontroll och ingripanden. 
Rosengren (2003) tar upp att socialsekreterarnas arbete har blivit svårare, att de inte har 
samma makt och samma budget som tidigare. Forskning i USA visar att minskade resurser 
från samhället till de mest utsatta är en faktor som bidrar till ökningen av hemlöshet och 
fattigdom (www.nationalhomeless.org 2004-11-27).  
 
Hemlösa har, enligt Swärd (1998), framträtt i pressen och sagt att de är negativa till den hjälp 
de erbjuds och att ingen tar deras problem på allvar. Denna bild överensstämmer med den bild 
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som har framkommit i denna studie. Alla tre informanterna talar om att ingen lyssnar på en 
hemlös och att de inte får den hjälp de behöver. 
 
Informanternas upplevelser av att myndigheterna inte lyssnar på dem går att koppla till 
Rosengrens tes om att mötena mellan hemlösa och socialtjänst blir möten mellan två kulturer, 
en överordnad och en underordnad. Samt att det vetande och de värderingar som den som är 
hemlös har då riskerar att få lågt värde. För många framstår socialtjänstens krav, regler, 
kontroller och myndighetsutövning som förnedrande för vuxna människor (Rosengren, 2003). 
Detta framkommer också i intervjuerna. Att de anser vissa kontroller som förnedrande och att 
de känner sig behandlade som barn. Liksom i Rosengrens studie så talar dock två av 
informanterna i denna studie om att det finns någon inom socialtjänsten som är bra. 
 
Socialarbetare och hemlösa kan ha olika uppfattningar om vad som är hjälp (Swärd, 1998). 
Detta kan förklara att informanterna i denna studie inte anser sig få någon hjälp från 
samhället. Oskar bor på  ett ”trappstegsboende” och Erik på ett hotellhem. Erik har också 
blivit erbjuden behandling men tackat nej eftersom att han anser att hans enda problem är att 
han inte har en bostad. Oskar har blivit erbjuden pension och lägenhet men har tackat nej (se 
nästkommande teman). Man kan tänka sig att socialtjänsten ser detta som ett sätt att hjälpa 
medan informanterna inte ser detta som hjälp, utan hjälp skulle vara att få en bostad och ett 
arbete.  
 
Om man ser orsakerna till hemlöshet som något som har med den hemlösa människans 
beteende och egenskaper att göra så föreslås åtgärder för att förändra de hemlösa individerna. 
Ser man till strukturella orsaker som till exempel en effekt av bostadsbrist eller en osund 
bostadspolitik så blir ofta lösningen att öka tillgången på bostäder (Sahlin, 1992). 
 
 
6.4 Olika syn på boende 
 
I intervjuerna har det framkommit att man kan ha olika syn på vad som är ett hem. Oskar 
berättade att han skulle kunna få lägenhet eftersom att han inte har några 
betalningsanmärkningar. Men han sade att han inte vill bo ensam i en lägenhet, att han 
behöver någon som håller ordning på honom. Han sade också att när man bor på härbärgen så 
blir man van att ha någon att prata med, i en lägenhet så skulle han vara helt ensam. Han vill 
hellre bo i en husvagn än i en lägenhet. 
 
Oskar berättade så här om när han blev erbjuden en bostad i en liten stad men tackade nej: 
 
Jag tyckte att det var idylliskt men jag vet att den där idyllen för mig det blir bara ett par veckor, sen kryper det i 
mig, jag är nyfiken på vad som finns bakom nästa kulle (Oskar).  
 
Erik sade att han är en orolig själ, att han inte vet vad ett hem är för när han sitter på ett och 
samma ställe då mår han dåligt, han berättade att han har kommit fram till att han är en 
luffare. Han sade också att han aldrig har haft känslan av att han måste göra allting inom vissa 
ramar. Att han sedan han var barn har tyckt om att vara mycket själv och att ”luffa runt i 
skogen”. 
 
Jag är en vagabond i själen det är helt klart jag trivs bäst när jag är liksom ambulerande. När jag är ute och reser 
och det är då jag känner liksom att det här är jag. Det tog mig många år innan jag kom på att jag är en luffare 
(Erik). 
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Oskar hade också ett förslag på vad samhället kan göra. Han tycker att baracker skulle sättas 
upp, han menar att det har det ju gjorts för studenter och han skulle inte ha något emot att bo i 
en barack. 
 
Erik och Sandro uttrycker en önskan om att få en egen lägenhet men Erik talade också om att 
sova ute och berättade att man vänjer sig fort vid att sova ute, att det är svårare att vänja sig av 
vid att sova ute än inne. Han berättade att även om han nu har en plats på ett hotellhem så 
sover han ute minst en gång i veckan. Han beskrev känslan av att sova ute så här: 
 
Min grej är att ligga under en stjärnklar himmel med en liten schysst brasa bredvid och bara ligga och filosofera 
och må gott alltså…helst ligger jag under bar himmel, det finns inget bättre, och det är ju ungefär som du är som 
ett barn när det blåser lite ute och du känner hur vinden smeker ditt ansikte och du somnar som en bebis (Erik). 
 
Alla informanterna har talat om bostad och arbete. Något som har framkommit intervjuerna 
med Erik och Sandro är att bostad och arbete hänger ihop. Det blir som en ond cirkel som 
verkar svår att ta sig ur. Utan arbete det vill säga en inkomst får man inte en lägenhet och utan 
en fast adress blir det betydligt svårare att få ett arbete. 
 
…Under tiden sökte jag hela tiden lägenhet hos bostadsförmedlingen, men jag hade ingen inkomst, ingen 
inkomst ingen lägenhet (Sandro).  
 
Jag sökte hjälp med bostad, för utan bostad kan jag inte söka jobb och så vidare  (Erik). 
 
För varje år som går som hemlös och arbetslös så blir det också svårare att komma in på 
bostads och arbetsmarknaden.   
 
Att bostad och arbete hänger ihop och verkar bli en ond cirkel då man inte får arbete utan en 
fast adress och man inte får lägenhet utan en inkomst kan vara ett tecken på en social 
marginaliseringsprocess. Av tidigare forskning framgår att hemlöshet ses som en slutpunkt i 
en social marginaliseringsprocess där den hemlöse steg för steg slagits ut från bland annat 
arbetsmarknaden och bostadsmarknaden (Swärd, 1998). 
 
Både Erik och Sandro vill ha en egen lägenhet men kommer inte in på bostadsmarknaden. De 
talade båda två om att det är svårt att få ett arbete om man inte har en bostad. Men det går att 
se en skillnad i deras uttalanden om att de vill ha en bostad. För Sandros del verkar det 
verkligen som att hans högsta önskan är att få en lägenhet men för Eriks del verkar det mer 
som att det som är viktigast är att få ett arbete och för att få ett arbete måste han ha en bostad. 
Oskar talade mycket om att han vill ha ett arbete men sade att han inte vill bo i en lägenhet 
utan hellre i husvagn. Med andra ord verkar det för Oskar och Erik vara högre prioriterat att få 
ett arbete än att få en bostad. 
 
En av de förklaringsmodeller som finns menar att även om de som är hemlösa inte har haft 
någon fullständig valmöjlighet så har de kunnat göra val inom samhällsstrukturens ramar 
(Swärd, 1998). Detta går att koppla till Oskar som har blivit erbjuden en lägenhet men som 
valde att tacka nej eftersom han hellre vill bo i husvagn. Erik talade också om att han aldrig 
har känt att han måste göra allting inom vissa ramar. I vårt samhälle finns det ramar som man 
måste hålla sig inom, annars verkar man hamna utanför samhället. Majoritetssamhället och de 
som är hemlösa kan också ha olika idéer om vad som är ett bra liv (Rosengren, 2003). Att bo i 
husvagn eller sova ute under en stjärnklar himmel går emot det svenska samhällets normer om 
hur man bör leva och bo. 
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Sandro berättade att han fått höra av socialtjänsten att han måste ordna en bostad själv men att 
detta är svårt. Bostadsbristen i Stockholm är ett hinder för många att ta sig ur hemlösheten. 
När de kommunala eller allmännyttiga bostadsföretagen har färre lägenheter att förmedla ökar 
problemen för dem som inte av egen kraft kan ordna en bostad (Skivling, 2004).  
 
I Sverige är det en brist på alternativa bostäder (Rosengren, 2003). Oskar har en lösning på 
detta problem då han föreslår att baracker ska sättas upp som alternativa bostäder i 
Stockholm.  
 
 
6.5 Handlingskraft 
 
Alla tre informanterna har mål, ambitioner och visar på handlingskraft. 
 
Arbete är något som har talats om av alla de tre intervjupersonerna. Alla tre vill ut på 
arbetsmarknaden igen. Sandro berättade att hans högsta önskan är att få läsa vidare på 
universitetet och bli doktorand. Han menade att det han behöver för att kunna göra det är att 
få en bostad för som hemlös kan han inte koncentrera sig på något annat än att sälja tidningen 
samt att försöka hitta bostad och arbete. Han berättade också att han har sökt många arbeten. 
 
Jag är inte en sån person som, jag är alltid pigg på morgonen och jag har inget problem, det är massor jobb som 
jag har sökt och jag skickade mina papper till dom men det fanns inget ja-svar, alla sa nej tack att du har visat 
intresse (Sandro). 
 
Erik berättade att han vill arbeta inom äldreomsorgen, detta har han erfarenhet av. Men han 
vill kunna göra det på sitt sätt, han vill kunna ha tid med de gamla och menar att dagens 
äldreomsorg har för lite resurser. 
 
Ja det är ju där jag hör hemma inom äldreomsorgen, om jag bara fick göra det på mitt sätt, men det går inte och 
det vet jag, men hade jag bara tillräckligt mycket pengar så skulle jag starta någonting för jag vet att det går 
(Erik). 
 
Oskar berättade om att han blev erbjuden förtidspension men att han tackade nej eftersom att 
han anser att han har mer att ge i arbetslivet. Han berättade också att han alltid har haft ”kläm” 
på var det finns arbete och då åker han dit och erbjuder sina tjänster. Han sade att han fixar 
egna jobb till exempel med att laga bilar och att han skulle vilja ha en lokal att hålla till i för 
att kunna öppna en bilverkstad. 
 
Jag fixar jobb själv, jag sköter mig själv och jag har aldrig sökt jobb genom arbetsförmedlingen, jag har liksom 
haft kläm på var jobben är och då åker jag dit (Oskar). 
 
Erik talade om att han har insett att det är han som styr sitt liv och att han nu är på väg tillbaka 
till där han var en gång i livet. Han menade att han kanske har behövt de här dalarna i livet för 
att livet på så sätt ska få en djupare mening i slutändan. Han har ett mål, han vill inte sluta 
som en av de ”gubbarna som sitter med en kvarting på en parkbänk”. 
 
Alla tre har de också kontakt med människor i nätverket som befinner sig på andra orter och 
även i andra länder. Oskar har kvar sin barndomskamrat som är bosatt i en annan del av 
Sverige och Erik och Sandro har kontakter i andra länder. Erik och Sandro berättade om att de 
säljer tidningar för att få ihop tillräckligt med pengar för att kunna köpa ett telefonkort och på 
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detta sätt hålla kontakten. Så här sade Sandro om de kamrater från hemlandet som han lärde 
känna under sin tid som politiskt aktiv och som också har tvingats fly hemlandet.  
 
Jag har fortfarande många kontakter i till exempel Holland, Belgien, Frankrike, Finland, Kanada, USA och 
Australien. Jag har inte kontakt med alla just nu men förut när jag hade bra ekonomi och kunde ringa hela tiden 
och prata, men nu är ekonomin dålig så jag har inte bra kontakt…ibland om jag säljer några tidningar så kan jag 
köpa ett kort och ringa (Sandro). 
 
Det har också framkommit i intervjuerna att de knyter nya kontakter. Ett tydligt exempel på 
detta är att Oskar nyligen har gått med i en biljardklubb och en motorklubb. 
 
Samtidigt som de alla tre verkar ha många idéer och ambitionskraft så verkar det vara svårt att 
genomföra dessa så länge de är hemlösa. Sandro beskrev situationen så här: 
 
 Jag tänker att just nu kan jag inte göra någonting, ingenting, jag tänker jag binder mig (sätter sig på händerna) 
jag kan inte gå på den här vägen som jag vill. Man tänker samma som en fånge (Sandro).  
 
De talade alla tre om att livet som hemlös är mycket mörkt och tufft. Att åren går långsamt, 
att de lever i misär och att de känner sig diskriminerade av samhället. 
 
Det finns en lag, en diskrimineringslag, man får inte mobba men man får mobba uteliggare och dom har inga 
rättigheter…det finns ingen lag som skyddar oss (Oskar). 
 
Man tänker att folk tänker att vi är tiggare men vi är inte tiggare, Dom tänker att vi är narkomaner, vi är inte 
narkomaner heller vi är bara arbetslösa och vi är säljare…men det känns inte bra för oss när folk tänker så här, 
det känns jättejobbigt och många tänker så här, det är så som vi i alla fall tänker och vi kämpar och kämpar, vi 
kämpar på (Sandro).  
 
Trots att de känner sig stämplade från samhället och utpekade som avvikare så kämpar de på. 
Detta tyder också på handlingskraft. Handlingskraft och ambitioner kan också ses som 
anledningen att Sandro tvingades lämna sitt hemland och hamnade i Sverige. Han hade en 
dröm i sitt hemland och kämpade för folkets rättigheter och demokrati. 
 
Det som har framkommit är att informanterna i denna studie kämpar för att ta sig ur den 
situation de befinner sig, att de har drömmar och mål men att livet som hemlös är svårt och att 
alternativen är få. Livet som hemlös måste alltid förstås i förhållande till vilka aktuella 
alternativ som står till buds. Valmöjligheterna för de fattiga hemlösa är mycket begränsade 
(Swärd, 1998). Att de har begränsade valmöjligheter framkommer i intervjumaterialet. Att de 
trots sina ambitioner har svårt att uppnå sina mål på grund av den situation de befinner sig i. 
Men samtidigt har de haft vissa valmöjligheter, Oskar tackade till exempel nej till att få 
förtidspension. Det framkommer också i denna studie att två av de tre, Oskar och Erik, har 
bestämda åsikter om vad de vill göra som i vissa fall kan strida mot de normer som finns i vårt 
samhälle. Ett exempel är att Erik vill arbeta inom äldreomsorgen men bara om han får göra 
det på sitt sätt.     
 
I Intervjumaterialet framkommer också en ambitionsförmåga och handlingskraft vad det 
gäller nätverken kring informanterna. Erik och Sandro talade om sina kontakter i andra länder 
och Oskar har fortfarande bra kontakt med sin barndomskompis i en annan ort i Sverige. Att 
kunna bibehålla en vänskap över nationsgränser och på långa avstånd inom Sverige tyder på 
ambitionsförmåga. De tjänar inte mycket på att sälja tidningen Situation Stockholm, men ändå 
lägger de ned pengar på att kunna behålla kontakten med dessa människor. Det krävs också en 
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handlingskraft att kunna knyta nya kontakter, så som Oskar har gjort med biljardgänget och 
motorklubben, detta speciellt med tanke på den utsatta livssituation de befinner sig i. 
 
Den handlingskraft som har framkommit i denna studie stämmer inte överens med den gängse 
bilden som finns i det svenska samhället av hur hemlösa människor är. Hemlöshet skildras i 
hög grad med hjälp av en stereotypisk beskrivning (Thörn, 2001). Detta kan förklara varför 
Sandro upplever att människor i samhället ser på honom som en tiggare, eller en narkoman. 
Människor har en bild av hur man är om man är hemlös. Man kan också genom detta tolka 
som så att informanterna i denna studie befinner sig i det som Goldberg kallar för 
avvikelsespiralen, i detta stadium utsätts individen ofta för negativa reaktioner från många 
olika håll (Goldberg, 2000). 
 
 
 
7. Sammanfattning och diskussion 
 
Innan denna studie påbörjades så funderade jag mycket över hur det kan komma sig att det 
finns hemlösa människor i Sverige. Jag har under arbetets gång insett att hemlöshet är ett 
komplext socialt problem med många olika orsaksförklaringar, detta har framkommit både i 
litteraturstudier samt under intervjuer. 
 
Syftet med denna studie har varit att studera några hemlösa mäns sociala nätverk samt om de 
upplever stämpling i dessa nätverk. En bra bild av informanternas nätverk har framkommit, så 
som storleken på nätverket, relationerna till personerna i nätverket, betydelsen av 
nätverkskontakterna samt fördelningen av nätverkskontakter i primärt respektive sekundärt 
nätverk. Det har även framkommit att informanterna känner sig stämplade och att detta kan ha 
konsekvenser så som svårighet att få bostad och att de har ett minskat handlingsutrymme. 
Informanterna i denna studie har förhållandevis små primära nätverk, eller så befinner sig 
delar av det primära nätverket på annan ort. De har därför inte ett primärt nätverk som kan 
finnas där och praktiskt hjälpa och stötta dem. Vad det gäller det sekundära nätverket så 
visade det sig i denna studie att en stor del av samtalen kring nätverkskartorna upptogs av 
diskussioner kring socialtjänstens bemötande och agerande. Intressant är att trots att 
socialtjänsten verkade vara en viktig del av nätverket så placerade alla tre informanterna 
socialtjänsten långt ut på nätverkskartorna. Detta säger oss mycket om informanternas relation 
till socialtjänsten. Kritik mot socialtjänsten framkom också i intervjuerna. 
 
Min bild av Sveriges sociala skyddsnät var att de som har ett svagt primärt nätverk kunde få 
hjälp genom det sekundära nätverket, främst genom socialtjänsten. Under arbetet med denna 
studie har min bild förändrats något. Den bild som har framkommit är att det finns brister 
inom det sociala skyddsnätet, det finns hål som man lätt verkar kunna falla igenom. Utan ett 
fungerande primärt nätverk är bilden, som framkommer i denna studie, att det inte räcker med 
det sekundära nätverket. Det verkar som om vårt samhälle är på väg mot en utveckling där 
personliga kontakter och ett brett socialt nätverk blir viktigare och viktigare för att inte falla 
utanför samhället. Det yttersta sociala skyddsnätet håller, enligt min mening, inte alltid. 
 
Dock har det i litteraturen även framkommit att socialtjänstlagen kan tolkas på olika sätt. Jag 
har själv tolkat lagen som att det i vårt samhälle skulle gå att få hjälp om man till exempel 
hamnar i en situation då man står utan bostad. Kanske kan det vara så att socialtjänstlagen, 
som ramlag, tolkas hårdare då resurserna minskar för socialtjänsten. Var går gränsen för om 
man verkligen har prövat alla medel för att ordna en bostad på egen hand? En av 
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intervjupersonerna, Sandro, sade att han hade varit i kontakt med socialtjänsten i tre år och 
under hela denna tid kämpat för att försöka få en bostad. Tre års kämpande låter för mig som 
att en människa verkligen har ansträngt sig. Men om budgeten inte räcker till så kan lagen 
mycket väl tolkas som att denna person måste försöka lite till. Man har som socialsekreterare 
socialtjänstlagen att luta sig mot vid ett avslag.  
 
Trots att tidigare forskning talar om att det är svårt att jämföra olika länders 
hemlöshetsforskning så kommer jag här ändå att dra en parallell mellan USA och Sverige som 
jag finner intressant. Jag har under litteraturstudierna fått en bild av att socialsekreterarnas 
arbete försvåras genom indragna resurser, minskad personal och minskade maktbefogenheter. 
Forskning i USA visar på att nedskärningar inom socialtjänsten är en bidragande faktor till det 
ökande antalet hemlösa, samt att i vissa delar av USA har socialbidrag till ensamstående 
individer i stort sätt helt dragits in. Frågan är om vi i Sverige är på väg mot ett samhälle som 
mer liknar USA, där samhällets resurser till de mest utsatta är små och man är i stort behov av 
ett stort personligt kontaktnät för att klara sig igenom kriser i livet? 
 
Jag hade också en tanke innan studien påbörjades att de människor som är hemlösa har blivit 
och blir stämplade från olika håll i samhället. Jag valde att i intervjuerna inte ställa några 
frågor om detta för att inte vara ledande. Dock har alla tre intervjupersonerna talat om 
stämpling från olika håll i samhället. Det som berörde mig mest var att de talade om 
stämpling från personalen på socialtjänsten. Alla tre tog upp att det inte känns som att 
socialtjänsten lyssnar på dem eftersom att de är hemlösa. Detta är något som vi som arbetar 
med socialt arbete måste ta till oss, detta är dessa människors uppfattningar av hur de blir 
bemötta, det är deras sanningar. Då socialtjänsten är den instans i samhället som ska vara det 
yttersta skiktet i vårt sociala skyddsnät så är det mycket viktigt för socialtjänsten att veta hur 
de mest utsatta känner sig bemötta. 
 
Som socialarbetare befinner man sig i en maktsituation gentemot klienterna, det är viktigt att 
hantera denna makt på rätt sätt och inte använda makten till att stämpla människor. Att vara 
öppen för den individ som står framför en, denne individs personliga resurser och erfarenheter 
och inte dela in människor i olika kategorier. Vi som socialsekreterare måste också vara 
medvetna om den viktiga roll som vi många gånger spelar i de utsatta människornas nätverk. 
 
Trots kritiken som framkommit mot socialtjänsten så talar informanterna också om att det 
finns bra socialsekreterare. Detta vill jag trycka extra på, att det verkar vara i systemet det 
finns brister. Jag har under arbetets gång också funderat över min framtida roll som 
yrkesverksam socionom. Vilken verklighet är det jag kommer ut till, är det en verklighet med 
minskade resurser, en ökad arbetsbörda och minskad makt. Kommer det att vara svårt att 
agera som ”klientens advokat”? 
 
Det har också i intervjumaterialet framkommit att det finns olika syner på boende. Att bo i 
husvagn eller att sova under bar himmel överensstämmer inte med de normer som finns i vårt 
samhälle över hur man bör leva och bo. Under utbildningen har vi fått lära oss att vår uppgift 
som socialarbetare är att föra människor tillbaka in på samhällets ”järnväg” det vill säga 
normaliseringsarbete. Jag har varit mycket kritisk till detta och tänkt att vår uppgift istället 
borde vara att bredda denna järnväg. Att alla människor kanske inte passar in i det som vi 
anser är ”normalt” och därför hamnar utanför den samhälleliga gemenskapen. Att vi därför 
måste arbeta för att öka acceptansen så att alla människor oavsett individuella olikheter 
hamnar innanför samhällets ramar. Denna tanke har stärkts under detta arbetes gång. Men 
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samtidigt har en annan tanke också väckts hos mig och det är hur långt vi som socialarbetare 
bör gå för att bredda ”järnvägen”, vilka beteenden som ska anses acceptabla. 
 
En bild har framkommit i denna studie av att det kanske inte är så lätt att erbjuda dessa 
människor hjälp. Oskar och Erik har blivit erbjudna olika former av insatser men tackat nej. 
De tycks också ha en bestämd uppfattning om vad de vill, att ingen ska kunna ”sätta sig på 
dem”. Erik talade bland annat om att han skulle vilja arbeta inom äldreomsorgen men bara om 
han fick göra det på sitt sätt. Ser man problemet ur detta perspektiv så har inte 
socialsekreterarna en lätt situation. Det är en svår fråga hur långt samhällets ska sträcka sig 
för att tillgodose dessa människors önskemål. Jag tror att det måste till en dialog mellan 
socialsekretare och klienter där man kan mötas på halva vägen och enas om en lösning. 
 
Sandro skiljer sig mycket i detta avseende från Oskar och Erik. Den bild som framkom i 
intervjun med honom är att han skulle ta vilket arbete som helst och inte tacka nej till en 
bostad. Sandro talar inte heller om att han har blivit erbjuden någon hjälp från socialtjänsten 
utan att han får höra att han måste ordna arbete och bostad själv. Sandros historia är, enligt 
mig, ett exempel på att det sociala skyddsnätet har brustit.  
I litteraturen delar man in hemlösa i två grupper, traditionell och ny hemlöshet. De tre 
informanterna i denna studie skiljer sig mycket åt. Oskar skulle jag vilja placera in i kategorin 
traditionell hemlöshet, han är en äldre man som har blivit erbjuden bostad men tackat nej 
eftersom han hellre vill bo i husvagn. Sandro skulle jag däremot vilja placera under kategorin 
ny hemlöshet. Han är relativt ung, har en akademisk utbildning och kom hit till Sverige som 
politisk flykting. Erik befinner sig, i mina ögon, någonstans mitt emellan traditionell och ny 
hemlöshet. Han berättar att han är en ”luffare i själen” men samtidigt är han relativt ung, blev 
arbetslös och kom tillbaka till Sverige efter en längre tids utlandsvistelse och fick då ingen 
bostad och har sedan dess varit hemlös 
 
Jag hade en bild då jag gick ut på fältet för att intervjua att jag skulle möta utslagna människor 
som på något sätt givit upp. Istället mötte jag människor med ambitioner och handlingskraft, 
människor som verkligen skulle kunna vara en resurs för vårt samhälle. I och med detta insåg 
jag vilka fördomar jag hade. Mina fördomar stämde, enligt litteraturen, väl överens med de 
fördomar som de flesta människor i Sverige har vad det gäller hemlösa människor. Min bild 
av de människor som är hemlösa har kraftigt förändrats. Detta gjorde också att det blev ännu 
svårare att förstå att dessa människor lever på gatan i Sverige. Detta gjorde att jag började 
fundera mer utifrån strukturella förklaringar och utifrån brister i vårt sociala skyddsnät. Det 
kan inte vara acceptabelt att 3000 människor, år 2004, lever på gatan i en huvudstad i ett 
välfärdsland. 
 
Den bild av hemlöshet som jag har beskrivit i detta arbete är sett utifrån de hemlösa 
människornas perspektiv. Då mycket av materialet handlar om socialtjänsten känns det som 
att studien hade givit en korrektare bild av problemet om även socialtjänstens synpunkter hade 
belysts. Men tiden räckte inte till för att jämföra de hemlösa människornas perspektiv med 
socialtjänstens. Min uppmaning till fortsatt forskning blir därför att undersöka socialtjänstens 
inställning till hemlösa människor samt vad de har för handlingsplaner och hur socialtjänsten 
ser på sin roll som samhällets yttersta skyddsnät. Om bilden från socialtjänsten stämmer 
överens med den bild som framkommit i denna studie så tyder det, enligt mig, på att något 
måste förändras i vårt sociala system. 
 
Jag vill avsluta denna studie med ett råd som Erik gav till oss som arbetar med socialt arbete 
samt en fråga som Sandro ville att jag skulle ta med mig. Rådet lyder att vi ska se personen 
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för den som han eller hon är, att det viktigaste är att vara ödmjuk och inte styra människor 
utan låta dem formas med ett stöd i bakgrunden. Frågan, som jag fick med mig, var hur 
Sverige kan behandla människor så här och vad myndigheterna ska göra åt saken.  
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Bilaga 1. 

INFORMATIONSBREV 
 

Jag heter Kristina och jag studerar sista terminen på socialhögskolan i Stockholm. Jag håller 

nu på och skriver min c-uppsats, där jag har inriktat mig på hemlöshet i Stockholm. 

 

Mitt syfte är att få en bild av hur ditt liv ser ut idag. Genom detta hoppas jag få kunskaper som 

är viktiga för oss som arbetar med socialt arbete. Du kommer att få fylla i en nätverkskarta 

och så diskuterar vi denna tillsammans.  

 

Intervjun kommer att ta ca. 1 timme. Jag spelar in intervjun på band, dessa inspelningar är det 

endast jag som kommer att lyssna på. Jag kommer sedan att skriva ut intervjuerna och dessa 

utskrifter kommer min handledare att få läsa. I rapporten, som kommer att vara offentlig, 

kommer jag att använda mig av citat för att koppla till teorier och styrka min analys. Jag 

kommer för att skydda din identitet så mycket som möjligt ändra namn, orter m.m. i dessa 

citat. 

 

Intervjun är helt frivillig och du kan när som helst under intervjun avbryta om det inte känns 

rätt. 

 

Det betyder väldigt mycket för mig att Du ställer upp på denna intervju och ger mig en timme 

av din tid.   

 

Tack på förhand! 

 

Kristina Järnebeck 

Telefon: 073/6472488 
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Bilaga 2. 
Intervjuguide 

 
Bakgrundsfrågor 
- Kön 
- Ålder 
- Utbildning? 
- Arbete? Hur har det sett ut tidigare? 
- Hur länge har du varit hemlös? 
- Kan du beskriva hur din boendesituation ser ut? 
- Hur har din boendesituation sett ut tidigare? 
 

 
Skulle du kunna rita upp hur ditt nätverk ser ut idag. Vilka människor finns i ditt liv? 
- Familj 
- Kamrater 
- Myndighetspersoner 
- Arbete, Situation Stockholm. 
- Frivilligorganisationer  
- Övriga 
 
 
 
Frågor att ha i bakhuvudet under intervjun: 
- Hur skulle du beskriva er relation? 
- Hur ofta träffas ni? 
- Hur lång tid har ni känt varandra? 
- Vad gör ni tillsammans? 
- Vem av dessa skulle du först vända dig till om du hade problem? 
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Placera dig själv i mitten och sätt sedan ut personerna runt om dig, långt ut i cirkeln eller nära 
mitten beroende på hur er relation ser ut. 
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FAMILJ                                                            KAMRATER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
MYNDIGHETSPERSONER                            ARBETE/SITUATION STOCKHOLM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
FRIVILLIGORGANISATIONER                       ÖVRIGA 
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