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The purpose of this paper is to study how people without home experience social 
services and how they experience their space of action when they meet social 
services. In order to answer these questions, a qualitative approach has been used. 
The empirical material consists of five interviews with people who have contact with 
social services because they are homeless. To support my analysis of the space of 
action for the persons being interviewed, I’ve used two theoretical perspectives, 
power analysis by Michel Foucault and Rational Choice. The result shows that the 
interviewed often feel insulted when they meet social services, that they have little or 
no involvement and that their space of action is small. According to Michel Foucault, 
the normalising power of the social services oppresses the clients and the clients in 
their turn are doing different forms of resistance. According to Rational Choice, 
interaction between people is based on power, exchange and interest. From the 
clients point of view the only thing they can exchange to get a place to live is to be 
submissive. Therefore they don’t have many resources to widen their space of action. 
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INLEDNING 
  
Denna uppsats handlar om hemlösas upplevelse av socialtjänsten samt deras 

upplevelse av handlingsutrymme i mötet med socialtjänsten. Detta är relevant för det 

sociala arbetet eftersom det lyfter fram ett socialt problem, hemlösheten ur de 

hemlösas perspektiv. 

    Hemlöshet är ett väldebatterat ämne i dagspress och i forskningsrapporter. 

Anledningen till detta kan vara att antalet hemlösa i Sverige har ökat sedan mitten på 

80-talet. Ämnet har under en längre tid intresserat, men mest upprört mig. För ett 

drygt år sedan gjorde jag en intervju för Socialhögskolans kårtidnings räkning med 

ordföranden för Stockholms hemlösa, Rolf Nilsson. Det blev ett mycket intressant 

möte och han beskrev hur samhället misslyckats med att nå ut med hjälp till personer 

utan hem. Han syftade på kränkande behandling, ingen individuell anpassning av 

stödet och en misslyckad bostadspolitik. Med den utgångspunkten ville jag 

undersöka hur personer utan hem upplever socialtjänsten.  

    Arbetet med uppsatsen har gett en hel del funderingar både om min kommande 

yrkesroll och om samhällets inställning till personer som lever i utsatta situationer. 

Med denna uppsats vill jag belysa hur de strukturer som finns i samhället påverkar 

hemlösas upplevelser av socialtjänsten. Jag har valt att studera hemlösas upplevelser 

vilket har varit intressant men också jobbigt eftersom jag på så vis har fått ta del av 

deras liv och en del historier har jag blivit illa berörd utav.  

    Jag hoppas att resultatet av min uppsats kan ge mig en insikt i hur arbetet med 

personer utan hem kan förbättras. Dessutom hoppas jag att arbetet med uppsatsen 

kommer att hjälpa mig i kommande möten i livet. Förhoppningsvis kan det också 

komma de intervjuade till hjälp, genom att de får sina upplevelser uppmärksammade. 

Det har ett egenvärde. Deras erfarenheter kan påvisa brister i socialtjänsten och 

kanske leda till en förbättring. 
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SYFTE 
  
Syftet med denna uppsats är att studera två nära besläktade saker, de hemlösas 

upplevelse av socialtjänsten samt deras upplevelse av handlingsutrymme i mötet med 

socialtjänsten.  

Socialtjänstens verksamhet utgår ifrån Socialtjänstlagen, där står: 

  

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens 

grund främja människornas  

- ekonomiska och sociala trygghet, 

- jämlikhet i levnadsvillkor, 

- aktiva deltagande i samhällslivet.  

Under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 

sociala situation inriktas arbetet på att frigöra och utveckla 

enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på 

respekt för människans självbestämmande och integritet.”  

(SoL 1kap1§, 2001:453. Min understrykning.)  

 

    Utifrån denna beskrivning av socialtjänstens arbete kommer jag att undersöka hur 

personer utan hem upplever sitt handlingsutrymme i förhållande till myndigheten.  

    Med handlingsutrymme menar jag vad personer utan hem har för möjlighet att 

påverka beslut som rör dom själva. Jag har valt att undersöka upplevelsen av 

socialtjänsten, då tidigare studier visar att det är den myndighet som personer utan 

hem har mest kontakt med. (Sahlin & Löfstrand, 2001)  

 

Frågeställningar 

• Hur upplever hemlösa personer socialtjänsten?  

• Vilket handlingsutrymme upplever hemlösa personer att de har i sitt möte med 

socialtjänsten? 
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BAKGRUND 
 

Hemlöshet är något som det debatteras och skrivs mycket om. Bland annat har en av 

gratistidningarna i Stockholm under hösten haft en artikelserie om hemlöshet och 

många jag pratar med blir upprörda över den livssituation som de hemlösa lever 

under, medan andra menar att de får skylla sig själva. Nedan kommer jag att 

problematisera begreppen hemlös och hemlöshet genom att lyfta fram de 

definitionsproblem som finns. Därefter kommer jag att ge en historisk tillbakablick 

för att visa vilka skillnader det har funnits i synen och behandlingen av hemlösa. I de 

sista styckena i detta kapitel kommer jag att beskriva hemlösheten i Sverige idag 

samt hemlösheten i Stockholm.  

 

Problem att definiera begreppen hemlös och hemlöshet  
Synen på hemlösa och hemlöshet har förändrats över tid och att definiera begreppen 

är svårare än vad man kan föreställa sig. De flesta forskare verkar vara överens om 

att det finns en hel del problem med definitionen av hemlöshet. Detta beror på att 

olika forskare använder sig av olika definitioner beroende på vilket perspektiv de 

utgår ifrån. Detta medför att det är svårt att jämföra olika studiers resultat med 

varandra, samt att det är svårt att beräkna hur många som är hemlösa. De olika 

definitionerna leder i sin tur till att kontinuiteten i forskningen blir lidande (Swärd, 

1998; Nordefeldt, 1999).  

    Statens offentliga utredningar menar att; 

 

”En hemlös människa är en person som saknar tillgång till egen 

bostad och vars livsvillkor är sådana att han eller hon inte kan 

erhålla en reguljär bostad” (SOU, 2001:95, s 29). 

 

Denna definition är dock inte helt oproblematisk, visar Ingrid Sahlin genom att 

kategorisera tre olika definitioner av begreppet; I den första utgör hemlösheten en 

delmängd av bostadslösheten, där alla bostadslösa inte känner sig hemlösa. De 

bostadslösa som även är hemlösa är de som orsakat sin bostadslöshet genom 

missbruk, kriminalitet eller avvikande beteende. Den andra definitionen innebär att 

de hemlösa är i majoritet och att de bostadslösa är delmängden av de hemlösa. Man 
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menar då att även de som formellt har bostad kan känna sig hemlösa. Den tredje 

definitionen innebär att begreppen bostadslös och hemlös är två skilda fenomen. 

Hemlöshetsbegreppet är knutet till ett känslomässigt tillstånd medan 

bostadslösbegreppet är knutet till en faktisk plats (Sahlin, 1992). Under 90-talet så 

förändrades synen på hemlösa, vilket har bidragit till att hemlösa definieras som 

personer som inte klarar ett eget boende. Hemlöshet blir då ett individuellt problem 

som är orsakat av individens oförmåga att klara eget boende (Sahlin, 1996; Thörn, 

2004). Även en kartläggning från Socialstyrelsen avslutar sin sammanfattning med 

att ifrågasätta det faktum att hemlöshet alltför ofta uppfattas som ett renodlat socialt 

problem istället för ett bostadspolitiskt problem (Hemlöshet i Sverige, 2005).   

 
Definitionen av hemlösa i nationella kartläggningar 
I de nationella kartläggningar som Socialstyrelsen genomfört 1993, 1999 och 2005 

har definitionen av hemlösa varierat. I den senaste kartläggningen har definitionen 

vidgats jämfört med tidigare år. Man har definierat fyra situationer för att markera att 

det inte är en person man beskriver, utan just en situation. Den första situationen är 

personer som sover ute eller på härbärgen. Den andra situationen är personer som 

saknar bostad och som inom tre månader kommer att skrivas ut från någon institution 

eller stödboende. Den tredje situationen är personer som befinner sig på institution 

men som inte kommer att skrivas ut inom kort. Denna situation är ny i jämförelse 

med kartläggningen 1999. Den fjärde situationen gäller personer som bor hos vänner 

eller familj men egentligen vill bo någon annanstans (Hemlöshet i Sverige 2005). 

Detta visar att det inte bara forskares definition av hemlöshet förändras, utan även 

nationella rapporters, vilket försvårar kontinuiteten.  

 

Hemlöshetens historia 
Begreppen hemlös och hem har, som nämnts ovan, förändrats över tid. Tidigare hade 

man inte samma sentimentala syn på hem som man har idag. Detta påverkar hur man 

ser på att vara utan hem (Runqvist, 2001). Hemlöshet är inget nytt fenomen och för 

att se hur fenomenet diskuterats över tid ska jag ge läsaren en historisk översikt av 

hemlösheten i Sverige. Det kan öka förståelsen för att den diskurs som finns runt 

begreppet idag är en konstruktion.  

    Historien fram till mitten av 1800-talet är främst hämtad ifrån Runqvists kapitel i 

Hemlöshet - en antologi om olika perspektiv och förklaringsmodeller. 
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Nutidshistorien, det vill säga från mitten av 1800-talet och fram till idag har jag 

främst tagit från Swärds bok (1998) Hemlöshet. Fattigdom eller välfärdsdilemma?  

    För att undvika alltför många parenteser i texten har jag valt att sätta mina egna 

kommentarer som fotnoter längst ner på sidan.  

 

Från 1300-talet fram till 1800-talet    
Under 1300-talet avskaffade Magnus Eriksson träldomen vilket gjorde att en del av 

trälarna blev utan bostad. I och med det uppstod ett fattigt proletariat som 

vagabonderade och försörjde sig genom att tigga. Den hjälp som fanns i samhället 

organiserades av katolska kyrkan. Det finns de som menar att fattigdomen hade som 

syfte att ge givaren av allmosor ett andligt värde. Katolska kyrkan ska alltså ha 

använt sig av hemlösa för sin egen frälsning skull (Runqvist, 2001). Genom 

påtryckningar från kyrkan infördes också i landskapslagarna, att en tiondel av 

böndernas skörd bland annat skulle gå till fattiga i socknen. I Västgötalands 

landskapslag stod det att den som är fattig och oförmögen att arbeta, inte skall 

straffas vid stöld av föda om detta inte händer mer än tre gånger.  

    Efter reformationen, på 1500-talet, hårdnade attityden mot tiggeri och lösdriveri. 

Enligt Luther skulle allmosor endast ges om det inte bidrog till att mottagaren 

ignorerade sin självförsörjningsplikt. I slutet av 1500 talet sågs lösdriveri och tiggeri 

endast som lathet och arbetsovillighet. Kung Johan III, ville skicka iväg de husvilla 

från huvudstaden. I brist på fattigvård ändrades dock synen och de tiggare som var 

sjuka eller orkeslösa accepterades. De tilldelades tiggarpass som gavs av kyrkan. 

Detta gjorde att de fick tillstånd att tigga för sitt uppehälle. Det fanns också speciella 

fattigbrickor som visade hur länge den fattige fick stanna på varje gård och i varje 

socken. Övriga tiggare fortsatte samhället att betrakta med förakt. På 1600-talet 

infördes en allmän tiggarordning, vilket ledde till att staten kom att ta ansvar för 

hospitalen. Trots det var det allmänna allmosesystemet den grundläggande basen för 

fattigvården. Tiggeriordningen ledde till att det i Stockholm infördes regler om att 

tiggare inte fick tigga för egen räkning utan det var speciella personer med speciella 

kläder som skulle sköta insamlingen av allmosor. Ett sätt att komma tillrätta med 

problemet var att införa arbetsplikt för den som saknade försvar att inte arbeta. Det 

bereddes jobb för dessa som tjänstefolk eller som soldater. Om det inte fanns platser 

för dem kunde det hända att de spärrades in tillsammans med brottslingar tills det 

fanns arbetstillfällen (Runqvist, 2001). Den franske filosofen Michel Foucault har 
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beskrivit hur tiggare, vagabonder och arbetslösa spärrades in under fängelseliknande 

former. Han menar att anledningen till inspärrningen var att bekämpa tiggeriet, skapa 

sysselsättning, reglera pris och lönenivån, uppnå social ordning och inpränta arbetets 

etiska värde samt att korrigera moralen (Lindgren, 2003). I slutet av 1700-talet blev 

varje socken skyldig att sköta sina fattiga men fick också rätt att avhysa de som de 

inte hade ansvar för (Runqvist, 2001).   

 

Hemlöshetens moderna historia 
I början av 1800-talet var det fortfarande ett brott att vara fattig och bostadslös. 

Samtidigt som de fattiga blev utjagade från byarna och fängslade så hade ändå 

socknen ansvar för att ta hand om dem (Sahlin, 1998). På 1850 talet började 

hemlösheten att betraktas som ett socialt problem istället för ett polisiärt problem. 

Swärd beskriver hemlösheten i Sverige i fyra perioder från 1850 och fram till idag 

(Swärd, 1998).  

 

Perioden mellan 1850-1920     
Under perioden mellan 1850-1920 byggdes flera fattigvårdsorganisationer upp. De 

hemlösa började behandlas av fattigvården istället för enligt lagen om lösdriveri. 

Man menade att bostadsproblemet var den centrala frågan och om den löstes skulle 

andra sociala problem, så som alkoholmissbruk, kriminalitet och ungdomens 

förvildning också lösas. På mitten av 1800-talet byggdes de första härbärgena för 

hemlösa i Stockholm. I slutet av 1880-talet intensifierades arbetet med de hemlösa. 

Baracker uppfördes åt husvilla och asyler infördes för kvinnor och barn (Swärd, 

1998). 

    I och med industrialismen ökade efterfrågan på rörlig arbetskraft. Vid 

högkonjunkturer lockades många arbetare till städerna för att få arbete. Men det 

byggdes inte tillräckligt med bostäder och många bodde inneboende och 

dubbelarbetade vilket innebar splittrade familjer. 1917 antog riksdagen ett 

krisprogram mot hemlösheten som innebar hyresregleringar och subventioner till 

byggherrarna (Swärd 1998).  

 

1940 och 50-talet     
Under efterkrigstiden började staten föra en fastare bostadspolitik. Enligt 

socialdemokraternas politik skulle ekonomin expandera för att öka sysselsättning och 

få igång bostadsbyggandet. 1946 uppmanade riksdagen kommunerna att bilda 
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allmännyttiga bostadsföretag, som skulle producera och tillhandhålla 

hyreslägenheter, något som tidigare varit förbjudet. Trots detta byggdes det inte 

tillräckligt med bostäder och det blev bostadsbrist. Samhället tog dock ett ökat ansvar 

för fattiga människor. Bland annat infördes Nykterhetsvårdslagen som ersatte 

Alkoholistlagen och från att ha skyddat samhället för missbrukarna, sattes nu 

missbrukaren i centrum. Dessutom byggdes härbärgen och ungkarlshotell ut. Det 

sattes upp affischer runt om i landet som varnade för att flytta till staden på grund av 

den stora bostadsbristen (Swärd 1998). 

    I debatten kring hemlöshet var det flera som krävde att härbärgena skulle skrotas 

då de ansågs konservera problemet mer än att lösa det (Swärd 1998). Denna debatt 

finns kvar än idag. Bland annat kan man läsa i tidskriften Socialpolitik att dagens 

härbärgen påminner om 1800-talets fattighärbärgen med stora sovsalar, låg standard 

och ingen avskildhet. De menar också att härbärgen upprätthåller hemlösheten. Syftet 

är att det ska vara ett tillfälligt boende, men ofta blir den hemlöse kvar i den 

kortsiktiga lösningen (Jacobson 1997). 

 

1960- och 70-talet 
Den tredje perioden kallar Swärd välfärdstatens restproblem. Det fanns i flera 

industrialiserade länder en optimistisk föreställning om att man nu skulle bygga bort 

bostadsproblemet. Miljonprogrammet kom igång och för första gången lyckades man 

bemästra bostadsbrist och trångboddhet. Det byggdes så många lägenheter att de 

många gånger stod tomma, vilket ledde till att det blev en lägenhetsreserv i 

samhället. Under dessa år byggdes socialtjänsten ut och fler socionomer anställdes i 

kommunerna. Det vidtogs många åtgärder mot samhällets utslagna. Kommuner och 

landsting lade i stor utsträckning ner härbärgen och ungkarlshotell och placerade ut 

härbärgesklienterna i eget boende. De som tidigare inte haft tillgång till 

bostadsmarknaden släpptes nu in. Det fanns en föreställning om att alla klarade eget 

boende, bara de fick tillräckligt med stöd. De stora hemlöshetsinstitutionerna lades 

ner, då man menade att de konserverade problemen och hade patriarkaliskt och 

auktoritärt synsätt på människor med problem. Institutionerna stigmatiserade 

gästerna, spred en behandlingspessimism och förstärkte känslan av utanförskap och 

försvårade en normalisering. Det fanns också en kritik mot de religiösa 

organisationerna för att de i grunden förhindrade lösningar på problemet genom att 

hålla de hemlösa strax ovanför svältgränsen. Det var många som upprördes över de 

 12



ovärdiga förhållandena. I Stockholm ockuperade de hemlösa tillsammans med 

radikala studenter en socialbyrå för ett alternativt julfirande. Under denna period 

dominerade de strukturella förklaringarna utifrån ett socialistiskt perspektiv (Swärd, 

1998).   

 
Från 1985 och fram till idag     
Denna period kallar Swärd den nya hemlösheten och är tiden från 1985 fram till idag 

(Swärd, 1998). Även i Kanada, USA och övriga Europa talas det om en ny 

hemlöshet, där även yngre personer, psykiskt sjuka, kvinnor och barn lever utan 

bostad (Rosengren, 2003). Under denna period har hemlösheten ökat och en del 

menar att bostadsmarknaden varit i kris sedan 80-talet (Sahlin, 1996). Det senaste 

decenniet har frivilligorganisationerna fått ta ett allt större ansvar. Efter att man 

tidigare hade stängt de flesta härbärgen och liknande nödlösningar byggdes de under 

80-talet upp på nytt (Löfstrand, 2003; Sahlin, 1996).  

 

Dagens förslag till förändring 
Det finns flera förslag på lösningar på hemlösheten och i detta stycke ska jag nämna 

några av dem samt beröra hur debatten ser ut idag. 

    I exempelvis Finland har man främst utgått ifrån att orsakerna till hemlöshet i 

huvudsak finns på bostadsmarknaden. Därför har man avsatt pengar i en särskild 

fond. Dessa pengar har gått till att bygga små, billiga hyreslägenheter. Istället för att 

erbjuda kortsiktiga lösningar (så som härbärge) har man satsat på långsiktiga 

lösningar. I Finland menar man att byggandet av dessa lägenheter är anledningen till 

att antalet hemlösa i Finland har minskat med hälften sedan 1987 (Kärkäinen 1996). 

Detta har man även gjort i Skottland, där man har satsat på ett utbyggt boendestöd för 

unga personer som har varit hemlösa, vilket har gett positiva resultat (Bannister & 

Dell & Donnison & Fitzpatrick & Taylor, 1993).  

I Sverige har vi inte haft något liknande program med byggande av lägenheter. 

Däremot finns det med som ett av förslagen i SOU-rapporten Att motverka 

hemlöshet- en sammanhållen strategi för samhället som kom 2001. Där utgår man 

ifrån att hemlöshet orsakas av både individuella och strukturella faktorer. Man 

redovisar också att det har avsatts 30 miljoner för kunskaps- och metodutveckling 

kring hemlöshetsproblematiken mellan åren 2002-04. Kunskapsutvecklingen om 

hemlösa och hemlöshet har bland annat mynnat ut i antologin Hemlöshet i Sverige. 

Några av de andra förslagen rapporten tar upp, för att få bukt med problemet, är att 
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en nationell kartläggning av hemlösa skall ske regelbundet. Socialtjänstlagen skall 

kompletteras med en bestämmelse om rätt till fast bostad för personer som anses vara 

hemlösa. Rapporten föreslår också att regeringen vidtar åtgärder för att säkerställa 

byggandet av mindre och billigare bostäder (Kommittén för hemlösa, 2001).  

    I en rapport från Finansdepartementet, står det att hemlösheten har ökat efter det 

att den minskade mellan 1975 och 1985. Rapporten kommer fram till att vare sig 

nedläggningen av kommunala bostadsföretag eller den förändrade bostadspolitiken 

sedan 70-talet inte har påverkat hemlösheten negativt. Däremot menar de att det kan 

finnas ett samband med de kraftiga hyreshöjningarna som kom på 90-talet. De menar 

att lösningarna för den hemlöse inte finns i en industriellt organiserad 

socialtjänstapparat utan föreslår istället att man ska lagstifta om den hemlöses 

rättigheter. De menar också det ska ställas högre krav på hemlösa missbrukare samt 

att socialtjänsten endast skall ha en beställarfunktion och frivilligorganisationer och 

olika vårdföretag skall sköta de vårdande uppgifterna (Fölster 1999). Att ställa 

hårdare krav på hemlösa missbrukare står långt ifrån oemotsagt. Flera författare 

menar att det är väldigt svårt att ta sig ur sitt missbruk om man inte har någonstans att 

bo, eftersom många missbrukar för att kunna stå ut med sin vardag. Dessutom menar 

de att hårdare krav leder till att fler fjärmar sig från socialtjänsten (Eriksson, 2000; 

Löfstrand, 2005). Även i en tidning från FEANTSA1 menar att det inte hjälper att 

ställa hårdare krav på individen. De menar att det viktigaste för att en person ska 

kunna återetablera sig på bostadsmarknaden är att personen känner sig delaktig. 

Förutom att det kan leda till att inkludera personer som står utanför samhället kan det 

också öka förståelsen för exkluderade grupper i samhället bland 

frivilligorganisationer och myndigheter. För att nå fram med det stöd man ger åt 

brukarna måste man låta dem vara en del av processen och lyssna till vad de vill. 

(Paasche 2006) 

 
Hemlösheten i Sverige idag 
Antalet hemlösa är svårt att beräkna då kartläggningarna lidit av bristande 

kontinuitet, dels på grund av att de inte skett kontinuerligt, dels för att olika 

undersökningar använt olika definitioner av begreppet hemlös. Den rikstäckande 

undersökning som gjordes 1999 kom fram till att det fanns 8440 personer som var 

                                                 
1 FEANTSA (the European Federation of National Organisations Working with Homeless) är en 
paraplyorganisation som får stöd från Europa rådet och har en rådgivande ställning. (www.feantsa.org) 
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hemlösa. Socialstyrelsen använde dock en snävare definition än vad de gjorde 1993 

då antalet hemlösa beräknades vara 10000 personer. I den senaste kartläggningen 

från Socialstyrelsen som genomfördes 2005, var antalet hemlösa 17800. Även om de 

använde sig av en vidare definition än den som användes 1999, visar rapportens 

resultat att antalet personer utan hem har ökat. Dessutom har det skett en försämring 

för de personer som är hemlösa, vilket märks i att det är fler personer som befinner 

sig på härbärgen eller på andra former av akutboenden. (Kommittén för hemlösa, 

2001).  

 
Personer utan hem i kategorier 
Tre fjärdedelar av de hemlösa i Sverige är män. De får ofta plats på kollektivboenden 

och uppbär försörjningsstöd. Kvinnorna däremot bor oftare i träningslägenhet och 

förvärvsarbetar eller studerar.  

    Den grupp som ökat mest i kartläggningen sedan 1999 är kvinnor födda utanför 

norden. Personer födda utanför norden är överrepresenterade i förhållande till 

befolkningen i övrigt i statistiken rörande personer utan hem. De uppges också ha en 

annorlunda problematik då de oftare inte har några andra kända problem än bristen 

på bostad.  

    Av personer som är utan hem, har ungefär 62 % missbruksproblem och 40 % har 

psykiska problem. Socialstyrelsen, som sammanställt rapporten menar dock att 

mycket har gjorts för de hemlösa. Tre fjärdedelar har fått någon form av boendeinsats 

och nästan hälften har fått insatser relaterade till sitt missbruk. En tredjedel har fått 

insatser på grund av sina psykiska problem. Dessutom har 35 % av de hemlösa 

omfattats av någon form av tvångsinsats så som fängelse eller andra former av 

tvångsomhändertagande. (Hemlöshet i Sverige 2005, 2006)   

    

Hemlöshet i Stockholm 
    Socialstyrelsen beräknar antalet hemlösa i Stockholm till 3863 personer medan 

frivilligorganisationerna (Stadsmissionen och Frälsningsarmén) uppskattar antalet till 

5000 personer. (Stolt, 2006) Situationen för de hemlösa i Stockholm har inte 

förbättrats enligt den studie av 82 hemlösa män som Socialstyrelsen genomfört från 

1998 och fem år framåt. Den visar att majoriteten var kvar i hemlöshet och att flera 

hade avlidit. (Socialstyrelsen, 2004)  
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TIDIGARE FORSKNING 
 
I detta kapitel kommer jag att sammanfatta den tidigare forskning som är relevant för 

min egen studie. Det finns mycket forskning om hemlöshet både i Sverige och 

internationellt. I huvudsak har jag refererat till forskning om Sverige, eftersom jag 

vill undersöka upplevelsen av socialtjänsten. Det mesta av forskningen består i 

studier av orsaker, lösningar, vilka som är hemlösa samt vilken bild som skapas av 

hemlösa personer. I nyare forskning har etnicitet och genusperspektiv blivit 

representerade även inom forskningen om hemlösa (Christophs, 1997; Thörn, 2004).  

   Man talar idag om nya grupper av hemlösa och syftar då på just kvinnor och 

personer födda utanför norden (Christophs, 1997; Kommittén för hemlösa, 2001; 

Rosengren, 2003; Swärd, 1998; Thörn, 2004).  

    Jag har kategoriserat den tidigare forskningen i tre temata: orsaker till hemlöshet, 

synen på och attityder till hemlöshet samt hemlösas upplevelser och strategier.  

   
Orsaker till hemlöshet 
Vad hemlösheten beror på är en väl debatterad fråga med många olika inlägg. Många 

menar att antalet hemlösa i ett samhälle är en bra måttstock på huruvida välfärden 

fungerar. Hemlöshet blir därmed den synligaste delen av det ojämlika och fattiga 

samhället. Ju ojämlikare ett samhälle är desto fler hemlösa menar flera författare 

(Borgny, Qvarlander 2001; Ågren & Beijer & Finne, 2001; Swärd, 1998; Tosi, 1996; 

Wagner, 1993). Det finns dock de som menar att en jämn inkomstfördelning inte 

minskar hemlösheten. I en rapport från Finansdepartementet står det att antalet 

hemlösa ökade flera år före den ökade fattigdom, som kom efter 90-talets 

ekonomiska kris och utesluter därför att det skulle ha något samband med en ojämn 

inkomstfördelning. De lyfter istället fram andra orsaker, exempelvis förändringar på 

bostadsmarknaden och individuella faktorer såsom missbruk för att förklara 

hemlösheten (Fölster, 1999). 

    Som man kan skönja i stycket ovan, genomsyras forskningen om hemlöshetens 

orsaker av två olika grundperspektiv. De vanligaste förklaringarna till hemlöshet kan 

delas upp i individuella och strukturella orsaker. De orsaker som oftast får förklara 

hemlöshet är strukturella faktorer såsom bostadspolitik, förändrad arbetsmarknad 

eller samhällsutveckling. Medan individuella orsaker kan vara psykisk sjukdom eller 

missbruk (Swärd, 1998; Swärd, 2001; Sahlin, 1996). Jag uppfattar att de strukturella 

 16



förklaringarna dominerar, vilket kan bero på att majoriteten av den litteratur jag 

intresserat mig för har ett sociologiskt perspektiv.  

    Orsaksförklaringarna i övriga Europa verkar vara snarlika de i Sverige. I en 

rapport från Europarådet står det att det oftast är en blandning av sociala och 

ekonomiska faktorer. Med sociala faktorer menar de exempelvis de sociala 

förändringar inom psykiatrin som lett till att de stora mentalsjukhusen har lagts ned 

och med ekonomiska syftar de till situationen på arbets- och bostadsmarknaden. På 

arbetsmarknaden har ett ökat kunskapssamhälle gjort att många enklare yrken 

försvunnit, samt att arbetslösheten är relativt hög i de flesta europeiska länder. På 

bostadsmarknaden pekar de på utvecklingen som ser liknande ut i de flesta 

europeiska länder. Staten eller kommunen tar mindre ansvar för bostäder samt att 

lägenheter har moderniserats med ökade boendekostnader som följd (Homelessness, 

1993).  

    Sahlin (1996) och Löfstrand (2003) menar att den ökade hemlösheten, som 

uppstått sedan 80-talet, beror på flera olika faktorer. De små, billiga lägenheterna har 

blivit för få, bostadssubventioner har avvecklats, hyrorna har ökat och fler har blivit 

vräkta.  Fram till 80-talet fanns särskilda bostadsbolag i varje kommun där förtur 

gavs åt bostadssökande som hade sociala eller medicinska skäl. Dessa lägenheter 

hade ingen inskränkning i hyresrätten eller några särskilda villkor i hyreskontrakten. 

Men under 1980 talet försvann många av dessa bostadsbolag och då infördes 

Bostadsanvisningslagen. Den tillät kommunerna att förmedla lägenheter hos privata 

hyresvärdar. Om den privata hyresvärden inte ville hyra ut lägenheten till den 

bostadssökande kunde socialtjänsten hyra lägenheten och sedan hyra ut den i 

andrahand. Det blev därmed legitimt att särbehandla vissa bostadssökande 

(Löfstrand, 2003; Sahlin, 1996). En orsak till att hemlösheten ökat är då att det har 

blivit svårare att ta sig in på den reguljära bostadsmarknaden.    

    Kriminologerna Nilsson och Flyghed menar att det har skett en tilltagande social 

exkludering och marginalisering, vilket i de flesta fall leder till minskat 

handlingsutrymme och delaktighet för personer som avviker från majoriteten i 

samhället. De menar att de inkluderande åtgärderna sällan står i proportion till de 

exkluderande sanktionerna (Nilsson & Flyghed, 2004). 

    Löfstrand lyfter i sin avhandling också fram den hårdnande bostadsmarkanden 

under 90-talet som en av orsakerna till den ökande hemlösheten. Hon menar att ett av 

problemen vilar på att bostadspolitiken har blivit ett socialpolitiskt problem. Detta 
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medför att bostadslöshetsfrågan hamnat på socialtjänstens bord, som inte har några 

bostäder att erbjuda (Löfstrand 2005). Sahlin menar att disciplineringen och 

exkluderingen av de hemlösa sköts av hyresvärdarna och av socialtjänsten. Hon 

problematiserar det hon kallar den sekundära bostadsmarknaden där socialtjänsten är 

hyresvärd. Hon menar att socialsekreterarna då hamnar i dubbla roller. Hyresvärdens 

roll blir att vakta gränsen och inte släppa in någon som inte faller innanför ramen. De 

som faller utanför ramen blir exkluderande från bostadsmarkanden trots att 

socialtjänsten som bostadsförmedlare ska hjälpa människor till eget boende. När de 

väl fått bostad så sköter socialtjänsten disciplineringen av hyresgästen. Enligt Sahlin 

är detta en orsak till varför det är svårare att ta sig tillbaka till bostadsmarknaden när 

man väl blivit exkluderad (Sahlin, 1998). Detta kan bero på den förändrade synen på 

hemlöshet som flera forskare identifierat från 90-talet och framåt. Då började man 

nämligen förklara hemlösheten med mer individuella faktorer, där individerna inte 

passar in på bostadsmarknaden (Sahlin, 1998; Löfstrand, 2005).  

    Hans Swärd menar att det har blivit vanligt att kategorisera de hemlösa i grupper 

såsom hemlösa psykiskt sjuka eller hemlösa alkoholmissbrukare. Detta leder till att 

kategorierna blir förklaringar till hemlösheten. Det vill säga, orsaken till hemlösheten 

är exempelvis den missbrukande individen (Swärd, 1998). Swärd har i sin studie 

kommit fram till att den huvudsakliga orsaken till hemlöshet varit fattigdom bland de 

personer han har intervjuat (Swärd, 1998). Forskaren Wagner i USA har också 

kommit fram till samma slutsats efter att ha genomfört sina studier bland hemlösa i 

USA (Wagner, 1993).  

    Vissa samhällskritiker lyfter fram ytterligare en orsak till hemlöshet, nämligen att 

det finns en ovilja att lösa problemet. Existensen av hemlösa anses fylla rollen som 

varnande exempel, vilket leder till att de som är inkluderade i samhället jobbar ännu 

hårdare för att inte själva hamna utanför (Ågren & Beijer & Finne 2001). Denna 

tankegång delas av det amerikanska forskarparet Baratz och Bachrach som lyfter 

fram begreppet ”mobilisering av praktiskhet”. Detta begrepp syftar till att beskriva de 

processer som kväver krav på förändring i samhället, innan kraven ens kommit till 

uttryck eller kommit någon beslutsfattande instans tillhanda. Ett sätt för att förhindra 

kraven på förändring kan vara att beskriva motståndarna i socialt nedsättande termer. 

Forskarna menar att detta är mycket tydligt mot tillfälliga eller resurssvaga grupper, 

exempelvis studenter eller fattiga (Engdahl, 2006).  
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Synen på och attityder mot hemlöshet och hemlösa    
Det tredje temat i min litteraturöversikt är, synen på och attityder mot hemlösa. Som 

jag skrev i kapitlet om definitionen av hemlöshet är synen på hemlösa beroende av 

vilka orsaker man anser hemlöshet bero på. 

    I och med att hemlöshet hamnat på socialtjänstens bord har myndighetens attityd 

mot hemlösa förändrats menar Löfstrand i sin avhandling. Detta har lett till att 

hemlösas behov av vård och behandling uppmärksammats men inte deras behov av 

bostad. För att den hemlöse ska kunna få hjälp av socialtjänsten måste hon eller han 

bli en klient vars behov och problem ska preciseras. Det är då inte säkert att klienten 

anses behöva någon bostad. Boende används som belöning vid regelrätt beteende, 

vilket Löfstrand i princip menar är total avhållsamhet från alkohol, socialt umgänge 

och sexuella relationer (Löfstrand, 2005). Sahlin menar i sin avhandling att det har 

skett en attitydförändring, både i Sverige och internationellt, där vissa hemlösa 

kategoriseras som personer som ”inte klarar eget boende”. Hon menar att det är 

märkligt, då antalet hushåll som inte ”klarar eget boende” ökat när kommunerna gör 

insatser för att få bort hemlösheten genom så kallade specialkontrakt2. Sahlin frågar 

sig varför denna grupp av hemlösa, som inte klarar eget boende har ökat. Bland dem 

som inte anses klara eget boende är det vanligt med narkotikamissbrukare eller 

alkoholister, dessa har dock inte ökat under de senaste decennierna. Sahlin 

argumenterar för att detta begrepp kom till när personer utan bostad lades på 

socialtjänstens bord, i och med det blev det också ett socialt problem. Gruppen som 

inte klarar eget boende motiverar disciplinering, omformning, tillsyn och omsorg 

inom ramen för socialtjänstens verksamhet (Sahlin, 1996). Den förändrade synen på 

hemlösa har också lett fram till en förändring i arbetet med hemlösa. Under 60- och 

70-talen gavs hjälp och behandling till hemlösa medan det idag är behovsprövning 

och motkrav för att få hjälp. Under 80- och 90-talen har det skett en 

reinstitutionalisering i form av de olika kategoriboenden som byggts upp (Kommittén 

för hemlösa, 2001). 

    Flera författare menar fattiga personer ofta ses utifrån två olika perspektiv. Man 

skiljer mellan de som inte kan hjälpa att de är nödställda, som är de värdiga fattiga 

och de som har sig själva att skylla för sin situation, vilka ofta ses som ovärdiga och 

                                                 
2 Ett specialkontrakt är ett kontrakt där socialtjänsten hyr ut tränings eller försökslägenhet på en sekundär 
bostadsmarknad som Sahlin beskriver. Detta gör att socialtjänsten både kan vräka och stödja hyresgästen 
(Sahlin 1996).  
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har till och med kallats för fattiga skojare (Margalit, 1998; Sahlin, 1996; Wagner, 

1993). De värdiga har råkat ut för strukturella händelser som de inte kunnat påverka 

och de ovärdiga är de som misskött sig genom exempelvis missbruk (Nordfeldt, 

1999).  

    Det finns många beskrivningar av hur diskursen kring hemlösa och kring 

hemlöshet byggs upp. I exempelvis Ryssland sker en kraftig stigmatisering av 

personer utan hem och till stor del beror det på att all socialhjälp kräver att du har en 

permanent adress. Det var heller inte förrän på slutet av 90-talet som man tog bort 

lagen mot lösdriveri (Höjdestrand, 2005). Catharina Thörn skriver om den offentliga 

diskursen kring hemlöshet i Sverige. I antologin Identitetens omvandlingar – black 

metal, magdans och hemlöshet har hon gjort det genom att undersöka två rapporter, 

dels Bostad sökes - en ESO-rapport om de hemlösa i folkhemmet från 

Finansdepartementet, dels Socialstyrelsens rapport Hemlösa i Sverige 1999. Vilka är 

de och vilken hjälp får de? Hon menar att beskrivningen av hemlösa i samhället idag 

är mycket stereotyp. Dessutom leder omgivningens attityder till att hemlösa personer 

allt oftare får bära sin situation som identitet (Thörn 2001). 

    Anette Rosengren skriver om människovärdet i sin avhandling Mellan Ilska och 

hopp- om hemlöshet, droger och kvinnor där hon intervjuat missbrukande kvinnor 

utan bostad. Hon vill koppla de hemlösas bilder av sig själva till den rådande 

attityden i samhället. Många av de kvinnor hon intervjuat berättar själva att de bär på 

skuld och skam över allt som hänt i deras liv. Bland dem som jobbar med dessa 

kvinnor, brukar man säga att deras självkänsla är körd i botten på grund av 

uppväxtförhållanden och världen kring drogerna. Rosengren menar dock att ofta 

missas det att se samhällets del i kvinnornas dåliga självkänsla. Hon pekar på en 

mängd områden där kvinnorna blir utpekade som värdelösa. Exempelvis får de bo på 

institutioner, blir fråntagna sina barn, blir betraktade med rädsla och avståndstagande 

från allmänheten och blir ofta bortmotade från det offentliga rummet. (Rosengren, 

2003) Därmed beskärs hemlösas handlingsutrymme av både yttre och inre faktorer. 

Inre faktorer kan vara en negativ självbild som förstärks av samhället. Exempel på 

yttre faktorer kan vara att de bli bortmotad från offentliga platser eller att de blir 

betraktade med rädsla och avståndstagande.  

 

 20



Upplevelser och överlevnadsstrategier     
Min sista kategori i kapitlet om tidigare forskning är hemlösas upplevelser och 

överlevnadsstrategier. I sin avhandling beskriver Anette Rosengren hemlösa kvinnors 

upplevelser och överlevnadsstrategier. Hon beskriver hur de kvinnor hon fått komma 

inpå livet känner sig kränkta av socialtjänstens krav och kontroller. Hon uppfattar att 

kvinnorna inte valt att bli hemlösa men att de i vissa fall kan välja att vara uteliggare 

framför en kontakt med socialtjänsten (Rosengren, 2003). I kapitlet ”Utanför 

bostadsmarknaden: myndigheter som motståndare och medspelare” i bilagedelen till 

SOU Att motverka hemlöshet tar Ingrid Sahlin och Cecilia Löfstrand upp klienternas 

upplevelser av myndigheter. De menar att det finns en diskrepans mellan 

handläggaren och klienten. Särskilt när det gäller vad de två parterna ska tala om och 

vad kontakten skall mynna ut i. Många klienter upplevde att behoven de själva 

definierat inte togs i beaktande, då de sökte sig till hjälpapparaten. Det kom också 

fram en intressant bild av myndigheten, samma bild brukar nämligen myndigheten ge 

åt gruppen hemlösa. De personer som blivit intervjuade menade att socialtjänsten 

sällan håller tider och är svår att få tag på. Dessutom upplevs ofta socialtjänstens 

agerande öka otryggheten (Sahlin, Löfstrand, 2001).  

    Löfstrand har gjort en pilotstudie där hon intervjuat personer utan hem i Göteborg. 

Flera av dom som hon intervjuat har valt att inte ha kontakt med socialtjänsten, för 

att de inte vill bli stämplade som uteliggare. De vill heller inte ha någon hjälp på de 

särskilda villkor som socialtjänsten ställer upp. Flera andra menar att socialtjänsten 

snarare stjälper dem än hjälper dem. De menar att det är mycket svårt att undvika 

alkohol och droger, när de bor ihop med andra som missbrukar på korttids eller 

jourboenden. Det blir en väldigt otrygg miljö och man kan inte få en lugn vrå. För att 

behålla sin värdighet väljer därför flera att sova ute, eller att vara vaken på natten och 

sova på dagen. Flera av Löfstrands intervjupersoner upplevde det som ytterst 

kränkande att bli hänvisad av socialtjänsten till ett smutsigt och otryggt boende. För 

att behålla sin värdighet kan enda möjligheten vara att gå därifrån (Löfstrand, 2003). 

   Liknande erfarenheter bland hemlösa finns även internationellt. I Galway, Irland, 

har det startat ett projekt vars syfte är undersöka hur hemlösa upplever stödet från 

både myndigheter och frivilligorganisationer. Projektet skulle drivas av personer som 

är eller har varit hemlösa, men de fann det mycket svårt att bli tagna på allvar av 

myndigheter och frivilligorganisationer. Därför skapades en rådgivande eller 
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stöttande grupp som hjälper till i kontakten med myndigheter och 

frivilligorganisationer. Resultaten hoppas de ska leda till att stödet till hemlösa 

förbättras. Även om studien inte är helt klar ännu har de presenterat några av 

resultaten. Hemlösheten påverkar stora delar av individens liv, så som hälsa, 

självförtroende och det sociala nätverket. Behovet av hjälp och stöd är stort men de 

intervjuade menar att stödet måste vara tillgängligt och anpassat till personens behov 

om det ska kunna fungera (Heany, 2006). 

    Här kommer min egen forskning att ta vid. Den tidigare forskningen visar att 

ämnet är aktuellt eftersom antalet hemlösa har ökat under senare år. Orsakerna till 

detta råder det dock skilda åsikter om. Synen på personer utan hem verkar ha blivit 

allt mer individualiserad, där man allt oftare ser individen som ej kapabel att klara 

eget boende. Det verkar ha blivit svårare att ta sig in på bostadsmarknaden om man 

en gång har blivit exkluderad från den. Tidigare undersökningar visar hur personer 

utan hem ofta känner sig kränkta av socialtjänsten och att de upplever socialtjänsten 

som disciplinerande. I mitt resultat kommer jag att beskriva upplevelserna av 

handlingsutrymme i mötet med socialtjänsten hos de personer jag intervjuat.   
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TEORETISKT PERSPEKTIV 
 

Navet i mitt teoretiska perspektiv är handlingsutrymme, det vill säga människans 

möjlighet att göra fria val. Jag ska undersöka hur de jag intervjuat upplever sitt eget 

handlingsutrymme i mötet med socialtjänsten. Detta leder till en av 

samhällsvetenskapernas stora frågor; Vad påverkar människans handlingsutrymme?  

   

Myndigheter i välfärdsamhället  
Den hemlöses upplevelser av handlingsutrymme i mötet med socialtjänsten påverkas 

av hur myndigheten och dess handläggare arbetar. För att bättre förstå den hemlöses 

situation och handlingsutrymme kommer jag nedan belysa relationen mellan klient 

och handläggare utifrån handläggarens situation. För att kunna göra det tar jag hjälp 

av Roine Johanssons avhandling. Han undersöker de gränsdragningar som 

gräsrotsbyråkraten3  utsätts för och hur gräsrotsbyråkraten i sin tur sätter upp gränser 

för klienterna som han eller hon möter (Johansson, 1992).  Eftersom Johansson inte 

belyser klientens handlingsutrymme kommer jag inte använda mig av hans teori i 

analysen i någon större utsträckning. Däremot återkommer resonemanget i 

diskussionen.  

    I avhandlingen, Vid byråkratins gränser. Om handlingsfrihetens organisatoriska 

begränsningar i klientorienterat arbete, beskrivs relationen mellan 

gräsrotsbyråkraten och klienten. Han delar upp deras relation i två delar, dels är det 

ett möte mellan två människor, dels är det ett möte mellan organisationen och 

klienten. Denna relation beskrivs som mycket ojämn med avseende på makt och 

beroende. För gräsrotsbyråkraten blir mötet ett i mängden medan det för klienten blir 

en unik kontakt. Gräsrotsbyråkratens överläge beror dels på att denne är på 

hemmaplan både rumsligt, konkret och kunskapsmässigt. Samt att handläggaren kan 

straffa och belöna klienten. Klientens möjlighet att påverka gräsrotsbyråkraten går ut 

på att appellera till dennes vilja att hjälpa. För att organisationen ska fungera måste 

myndigheten dra upp gränser och dessa gränser måste också upprätthållas. Om 

organisationens gränser överskrids hotas dess legitimitet i förhållande till det 

                                                 
3 Begreppet gräsrotsbyråkrat kommer från statsvetaren Michel Lipsky. Han ”definierar 
gräsrotsbyråkraten som offentligt anställda tjänstemän vilka dels har kontakt med medborgarna i sitt 
dagliga arbete och dels har avsevärd handlingsfrihet i utförandet av sina arbetsuppgifter”. (Johansson 
1992 s.41)  
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omgivande politiska systemet. En av dessa gränser dras upp när organisationen 

skapar klienten.  

    Johansson menar att organisationen kräver att individerna behandlas som klienter, 

eftersom organisationen sköter en masshantering av individer. Därför måste 

individen som kommer till myndigheten först standardiseras och sedan kategoriseras. 

Dessa två steg leder till att individen blir en klient (Johansson, 1992). Detta försvårar 

för myndigheten att se hela personen. Om inte stödet till den som är hemlös anpassas 

till individen, kommer det inte att komma personen till nytta (Heany, 2006). Men för 

att stödet ska kunna anpassas måste man se hela individen, vilket enligt Johansson, 

myndighetens maskineri omöjliggör.   

    Kontexten kring klienten och dess fall påverkas av fyra olika delar. Den första är 

regelbundenheten. Genom att detaljstyra handläggarna och tillämpa lagar och regler 

på ett strikt sätt åstadkommes så lite direktkontakt med klienterna som möjligt. Detta 

förfarande försvaras med att det främjar en likabehandling av klienterna. Den andra 

blir specialiseringsgraden. Varje gräsrotsbyråkrat tvingas av kompetens- och 

produktionsskäl specialisera sig. Man kan därför inte behandla individen som unik 

och ta hänsyn till hela människan. Specialiseringsgrad påverkas av kulturella 

värderingar och opinionsströmningar i det omgivande samhället. Den tredje delen är 

tiden per ärende. Organisationen sköter en masshantering av klienter, därför kommer 

ärendets art och hur många fall handläggaren har samt hur stressigt det är att 

bestämma hur mycket tid ärendet får. Den fjärde komponenten som bestämmer hur 

klienten skapas är intresseorienteringen. I myndigheten finns det en avvägning 

mellan service och kontroll. Kontrollen utövas i behovsprövningen och genom att se 

till att klienten följer lagar, regler, anvisningar och direktiv. Service är alla de 

åtgärder som organisationen vidtar för att hjälpa klienterna med deras problem samt 

att tillvarata deras rättigheter. (Johansson, 1992) 

Intervjupersonernas relation till socialtjänsten är mycket styrd av dom faktorer som 

Johansson pekar på. Med den förförståelsen för relationen mellan klienten och 

myndigheten vill jag undersöka intervjupersonernas handlingsutrymme utifrån två 

olika perspektiv. För det första kommer jag att använda mig utav Michel Foucaults 

maktanalys. Han är intressant för min studie eftersom Foucault i sina studier inte 

främst intresserat sig för vem som har makten, utan för hur de som underordnas blir 

drabbade av den. Han har presenterat olika metoder, som den disciplinerande makten 

använder för att kontrollera folket och hur behovet av kontroll ökat i det moderna 
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samhället (Foucault, 1998). Detta gör det intressant att tolka intervjuerna utifrån hans 

analys av makten. Den andra teorin jag kommer att använda mig av är Rational 

Choice. Utifrån den teorin speglas intervjupersonerna som rationella individer som 

gör nyttomaximerade val medan det under maktanalysens lupp är styrda av en näst 

intill osynlig makt som har en hel del olika metoder vilka ofta kallas för humana eller 

till och med goda. Trots att metodernas syfte är disciplinering av avvikande i 

samhället.  

    På grund av att dessa två teorier skiljer sig från varandra, hoppas jag på att de ska 

kunna belysa intervjupersonernas upplevelser av socialtjänsten i olika ljus. 

 

Makt enligt Michel Foucault 
Jag tänkte börja mitt kapitel om Foucaults maktbegrepp med en historia som belyser 

ett sätt som makten kan verka på. Historien handlar om Pierre Riviére som bodde i 

Frankrike och år 1835 blev anklagad för att ha dödat sin mor, syster och bror med en 

trädgårdskniv. Foucault skriver, att medan Pierre Riviére satt i häktet och väntade på 

att bli dömd skrev han ett brev där han bad om att få bli straffad med döden eftersom 

hans dåd inte förde med sig några förmildrande omständigheter. Detta var dock i en 

tid då psykiatrin höll på att bli en professionell disciplin, vilket gjorde Pierre Riviére 

till ett önskefall för psykiatriker. De menade att vädjan om dödstraff var ytterligare 

tecken på hans anomali och att han var alltför sjuk för att lyssnas på. Därmed fick 

han inte dödstraffet men dog fyra år senare i sin cell (Sunesson,1998).  

    Även om Pierre Riviéres historia utspelar sig 1835, pekar den ut hur makten, som i 

detta fall är företrädarna för den nya vetenskapen, psykiatrin, skapar en verklighet 

som passar in i deras verksamhetsområde. Även idag definierar företrädare för 

kunskap och makt verkligheten utifrån sina egna syften. Det vill säga, makt utövas 

inte genom samtycke eller auktoritet utan genom att inringa ett handlingsfält med 

hjälp av definitioner och anvisningar (Foucault, 1998). 

    Enligt Foucault är makt inte något som tillhör en person, en grupp eller en klass 

som har möjlighet att påverka andra. Makt måste ses som något som cirkulerar. 

Makten är därmed aldrig lokaliserad till ett ställe eller till någons händer. (Foucault, 

1980) Makten fungerar alltså genom att den ständigt skapar en fungerande diskurs 

som berättigar maktutövningen. (Foucault, 1998) Foucault menar att ett vanligt 

perspektiv på makt är att den utgår från ett centrum och är suverän. Tvärtemot detta 
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perspektiv beskriver han makt som ett nät av relationer. Därmed finns makt överallt 

och i alla relationer. I och med detta ser han inte bara makten utifrån negativa och 

nedbrytande termer, utan även positiva och produktiva. Han menar att makten 

producerar en verklighet och därtill olika ämnesområden, roller och kategorier av 

människor, såsom den vansinnige. Foucault menar att även individen och vad man 

vet om dess egenskaper är produkter av denna produktion (Foucault, 1988).  

    Detta är intressant för min studie då mötet mellan intervjupersonerna och 

socialtjänsten är mycket ojämlikt. Eftersom socialtjänsten har tolkningsföreträde på 

situationen kan man likna det vid den situation som Pierre Riviére hamnade i. Han 

visste vad han ville men det togs inte hänsyn till det eftersom psykiatrikerna var 

intresserade av honom som ett fall. Socialtjänsten befinner sig i en maktposition och 

har möjlighet att sanktionera och belöna ett visst beteende hos klienten. Detta gör att 

Socialtjänsten har möjlighet att definiera verkligheten så att den passar in i 

socialtjänstens verklighet där alla hemlösa hamnat på socialtjänstens bord och 

därmed, vid sidan om hemlösheten även antas ha sociala problem. Därmed skapar 

makten, i detta fall socialtjänsten, den hemlöse klienten.               

    Foucault skriver i Övervakning och straff om straffväsendets utveckling från 

fysiska straff till fängelsestraff. Han menar att fängelsestraffen har till syfte att 

förändra brottslingens sinne. Han frågar sig varför denna tillsynes humana utveckling 

har ägt rum. Han kommer fram till att den var föga human utan ledde till att 

samhällets maktbefogenheter och tekniker ökade. Han kallar det samhälle vi idag 

lever i för det normaliserande samhället. Han menar att det finns två komponenter 

som har gjort den disciplinära makten så framgångsrik, dels den hierarkiska 

översynen, dels det normaliserande systemet med belöning och bestraffning 

(Foucault, 1988).    

    Även om Foucault menar att även individen är en konstruktion av makten skriver 

han att det inte finns någon makt utan motstånd. Han menar att motståndet liksom 

makten kan se ut på många olika sätt (Foucault, 1980).  

    I min uppsats utgår jag ifrån socialtjänstens del i det normaliserande systemet, 

eftersom socialtjänsten både kan sanktionera och belöna oönskat och önskat beteende 

bland dess klienter.      

    Den svenska forskaren Sahlin har använt sig av Foucaults teorier i sina studier om 

hemlösa och hemlöshet. Hon kommer fram till att konstruktionen av störande 
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grannar som avvikande, skapade att avvikande människor var störande. Detta 

möjliggjorde exkluderande och repressiva åtgärder mot oönskade hushåll.    

    Sahlin har tagit fasta på två begrepp från Foucault och det är gränskontroll och 

disciplin. Hon ser hur gränskontrollen sköts av hyresvärdarna och hur disciplinen 

sköts av socialtjänsten. Hon beskriver hur socialtjänsten i dess roll som hyresvärd 

verkar i en form av panoptism4, vilket gör att hyresgästerna känner sig ständigt 

övervakade (Sahlin, 1996). Kontrollen kan illustreras av ett citat från Att motverka 

hemlöshet en av statens offentliga utredningar där en socialarbetare uttalade sig så 

här:  

 

”Vi har nattpersonal som åker runt flera gånger per natt. Dom är i 

trappuppgångarna och ställer sig utanför dörrarna och lyssnar, och 

dom tittar på utsidan om det är tänt och om dom ser en massa folk i 

lägenheten. Är det så blir dom utslängda på stört.”                                   

                        (SOU 2201:95 s. 48) 

 

Man kan koppla detta citat till Foucault som menar att individualiseringen av de 

avvikande ökar allteftersom makten blir mer anonym. De avvikande individualiseras 

i mätningar som görs i förhållande till den gängse normen i samhället (Foucault, 

1998). Sahlin menar att socialtjänsten använder sig av olika disciplineringsprinciper 

som Foucault har definierat. Dessa är övervakning, insyn, rumslig utplacering, 

sanktioner, kategorisering och klassificering. Utifrån dessa principer blir bostaden ett 

verktyg som socialtjänsten kan använda sig av för att disciplinera avvikande 

individer i samhället (Sahlin 1996).  

    Foucault har kritiserats av flera teoretiker för att hans fokus på disciplinering och 

underordning skapar ett subjekt helt determinerat och passiviserat (Lindgren, 2003). 

 

Rational Choice  
Till skillnad från Foucault fokuserar Rational Choice på den rationella individen, 

som väljer mellan olika handlingsalternativ. Teorin menar att människan alltid har ett 

antal val och att hon kommer att välja det som är mest fördelaktigt. Dessa två teorier 

                                                 
4 Ett begrepp som ursprungligen kommer från Jeremy Bentham som ritade en lösning på hur ett fåtal 
kunde övervaka flertalet. Foucault använder sig av begreppet för att beskriva maktens sätt att förhålla sig 
till människornas dagliga liv. En övervakande makt som kan se allt från sitt torn. (Foucault 1998)    
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kompletterar varandra eftersom de kommer att belysa handlingsutrymme utifrån 

olika dimensioner. Det kommer därför att bli intressant att använda dem i mina 

analyser om hur personer utan bostad upplever sitt handlingsutrymme i förhållande 

till socialtjänsten. Inom Rational Choice finns inte en teoretiker, därför kommer jag 

främst att referera till de författare som sammanfattat teorin. Det finns flera olika 

namn på denna teori eller snarlika teorier, så som utbytesteori eller valhandlingsteori. 

Hädanefter kommer jag att använda det engelska uttrycket Rational Choice eftersom 

det är det uttryck som är mest använt i den litteratur jag läst. 

    Teoretiker som James S Coleman, Peter Blau, George C Homans har utvecklat 

teorin om Rational Choice. Den förklarar människors handlingar som rationella val 

utifrån ett visst antal handlingsalternativ. Människan väger mål och medel mot 

varandra och strävar efter att nyttomaximera sitt handlande.  Därmed skulle 

människor ingå i sociala relationer till varandra på grund av att de kan få något i 

utbyte (Hagen, 2003). Grunden i samhället utgörs av individernas handlingar. 

Teoretikerna inom Rational Choice betonar vikten av att förklara sociala system som 

ett resultat av mänskliga handlingar. Rational Choice bygger sina teorier på att alla 

aktörerna är rationella och att de maximerar sina intressen utifrån deras resurser och 

intressen (Hagen, 2003). Det sociala samspelets grund vilar på intresse för och 

kontroll över resurser. Resursernas egenskaper kan liknas vid Foucaults definition av 

makt, där resurserna inte tillhör någon person utan är knutna till kontexten och 

uppstår i det sociala samspelet. Det är därför andras värderingar av den enskilde både 

begränsar och ger den enskilde möjligheter, tillsammans med personens egen 

förmåga. (Engdahl, 2006) Därmed påverkas hemlösas handlingsutrymme av den 

stereotypa bild som finns av hemlösa i samhället. 

    För att kunna göra utbyte i en social relation behövs information. Med hjälp av 

information kan strategier utvecklas, där individen kan vinna fördelar och undvika 

nackdelar. Begreppet Asymmetriskt distribuerad information syftar till en situation 

där ena parten har mera information, vilket leder till att den andra parten befinner sig 

i ett underläge (Engdahl, 2006). I denna situation befinner sig ofta klienten i 

förhållande till socialtjänsten som har den mesta kunskapen. 

    I dagens Rational Choice rörelse är James S Coleman frontfigur. Han menar att 

systemets formande av individen aldrig är total, utan att det alltid finns en liten bit av 

handlingsutrymme kvar mellan aktören och strukturen. Bland dessa val av olika 
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handlingar kommer aktören att välja den handling som har störst nyttomaximering 

(Hagen, 2003). 

    Inom Rational Choiceskolan finns två norska teoretiker som jag vill presentera lite 

kort. Den första är Gudmund Hernes som byggt en modell bestående av begreppen 

makt, intresse och utbyte. Han menar att aktör A har makt över aktör B om A har 

något som B vill ha. Enda sättet att slippa maktutövning från B skulle då vara att 

avstå från det A har att erbjuda. Exempelvis avstå från behandling eller boende från 

socialtjänsten. Den andra norske filosofen Jon Elster ställer sig kritisk till att förklara 

institutioner och beteendemönster genom en avsikt utan någon specifik aktör. Han 

ställer sig därmed kritisk till Foucault som han menar ser alla sociala handlingar som 

delar av ett allomfattande och planerat förtryck (Hagen 2003). 

    Den kritik som finns mot Rational Choiceteorin har varit att den bortser från att 

individerna inte har fri tillgång till information och kunskap, som de kan basera sina 

rationella val på. Samt att man övervärderar individernas möjligheter att kalkylera 

fram det bästa alternativet (Hagen 2003). 
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METOD 
Uppsatsens syfte är att beskriva hemlösas upplevelse av socialtjänsten. Jag har 

studerat ämnet utifrån ett fenomenologiskt perspektiv med en kvalitativ 

intervjustudie med fem personer inom min valda population, personer som är utan 

bostad och har kontakt med socialtjänsten. Intervjuerna har till syfte att lyssna till de 

berättelser intervjupersonerna har delat med sig av och få reda på mer om hur de 

upplever socialtjänsten och sitt eget handlingsutrymme i den relationen. 

Intervjufrågorna har dock varit inspirerade av de två teoretiska perspektiv jag har 

valt, vilket gör att jag använder mig av en abduktiv metodstrategi (Larsson & Lilja & 

Mannheimer, 2005).  

 
Sökvägar  
För att få en bild av den tidigare forskningen och kunna bygga upp mina teoretiska 

perspektiv har jag sökt främst sökt litteratur. Främst har jag sökt böcker på 

Stockholms universitetsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek. Dessutom har jag 

sökt i databasen Libris efter böcker och uppsatser på C- och D-nivå. Uppsatserna har 

jag tittat på för att kontrollera att min studie inte gjorts tidigare, för att få fler uppslag 

och idéer till min egen uppsats samt att se vilka källor de refererar till. Mina sökord 

har varit hemlöshet, hemlösa, bostadslös, socialtjänst, makt, handling, och 

handlingsutrymme.  

 

Intervjuerna 
I en kvalitativ metod ska undersökaren försöka se världen utifrån den andres ögon. 

Ett sätt att göra detta på är att genomföra intervjuer. Nedan kommer jag att förklara 

hur jag gått tillväga och varför.  

 

Population  

Jag har undersökt hur personer utan hem upplever socialtjänsten. Min population är 

personer som har kontakt med socialtjänsten på grund av sina bostadsproblem. Jag 

har avgränsat mig till denna population av praktiska skäl. Eftersom jag har haft en del 

problem med att hitta intervjupersoner har jag valt att inte specificera populationen 

ytterligare då det skulle ha försvårat arbetet. Dessutom finns det ingen anledning att 

avgränsa populationen ytterligare med tanke på min frågeställningar och teoretiska 

utgångspunkter.        
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Urvalsmetoder 
Mina urvalsmetoder för att hitta intervjupersoner har baserats på slumpmässigt urval 

och kan även kallas tillfällighetsurval. Detta innebär att personer ur den valda 

populationen själva tar initiativ till att komma med i urvalet. Denna metod leder 

vanligtvis till att det uppstår svårigheter att uttala sig om hur stor representativitet 

resultaten har (Holme & Solvang, 1997). Svagheterna i mitt urval är att jag har 

intervjuat personer som i stort sett själva anmält sitt intresse. Det gör att de är mycket 

verbala och som i många av fallen kan ta en strid med socialtjänsten om sina 

rättigheter. Därmed har personer med svårigheter att tala för sig inte kommit med, 

exempelvis personer som inte kan tala svenska. Jag anser ändå att mitt urval är 

representativt för den valda populationen, då jag sökt efter en helhetsbild av 

intervjupersonernas upplevelser och handlingsutrymme. Man kan därför anta att fler i 

den situationen, mina intervjupersoner befinner sig i, känner likadant. På grund av att 

alla fem personerna har varit mycket verbala har jag fått möjlighet att blicka in i 

deras livsvärld. Dessutom ligger det i den kvalitativa metodens natur att det inte är 

helt självklart att vi kan beskriva hela populationen med vårt insamlade material. I 

kvalitativ forskning är man ute efter att få en helhetsbild, vilket mitt urval ger mig. 

Denna helhetsbild kan sedan leda till eventuella kvantitativa undersökningar  (Holme 

& Solvang, 1997). 

 
Att hitta intervjupersoner 

Min målsättning var att hitta intervjupersoner utan hem som har kontakt med 

socialtjänsten på grund av sina bostadsproblem. Helst ville jag att personerna skulle 

ha så olik bakgrund som möjligt, för att undvika den stereotypa bild av hemlösa 

personer som finns i samhället. Swärd menar att begreppet hemlös är infekterat, 

bland annat av välgörenhetsgalor och stadsmissionens julreklam, vilket gör att det 

finns en väldigt stereotyp bild av begreppet (Swärd, 1999).  

Detta har till viss del misslyckats. Nästan alla jag talat med har använt droger, de har 

främst använt amfetamin men även heroin och alkohol. Dock kan man koppla detta 

till debatten om förslag till lösningar ovan. Det finns flera som menar att missbruket 

inte behöver vara en anledning till hemlösheten utan att missbruket är en konsekvens 

av hemlösheten (Eriksson, 2000; Löfstrand, 2005). Utifrån det perspektivet spelar det 

ingen roll om personerna missbrukar eller inte.  
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    Min första strategi för att hitta intervjupersoner var att kontakta flera 

organisationer som har kontakt med hemlösa i Stockholm. Exempelvis, 

Stadsmissionen, gatutidningen Situation Stockholm, medborgarkontoret för 

Stockholms hemlösa, KRIS (kriminellas revansch i samhället) och RSMH 

(Riksförbundet för Social och Mental Hälsa). Jag tog kontakt genom e-post, post och 

telefonsamtal. Jag bad dem att sätta upp ett brev som var kort men informerade om 

uppsatsens syfte, att intervjun skulle bli bandinspelad, vem jag var och att jag bjuder 

på fika under tiden. Brevet sattes upp på en del härbärgen och på medborgarkontoret 

för hemlösa i Stockholm. Dock var det ingen som hörde av sig. Detta förvånade mig 

inte då jag har svårt att förstå hur personer som lever i extrema situationer ska orka 

ringa mig och anmäla intresse.  

    Då kontaktade jag ordförande för Föreningen för Stockholms hemlösa, Rolf 

Nilsson och genom hans kontakter fick jag tag på min första intervjuperson. Jag 

frågade i sin tur honom om han visste någon som han trodde skulle vilja vara med. På 

så sätt fick jag kontakt med min andra intervjuperson. Efter det kändes det som om 

det stod stilla och jag tog till min andra strategi. Jag frågade försäljare av Situation 

Stockholm på stan. Det kändes påfluget att fråga på stan, men alla jag pratat med har 

varit vänliga och tillmötesgående. Dock var det ingen som ville vara med, dels för att 

det skulle ”riva upp för mycket att snacka om skiten”, som en person sa, dels för att 

de tyckte att det var så många som intervjuar och tar bilder av hemlösa personer.  

    Min tredje strategi blev att åka till två härbärgen som drivs av Convictus5. Där 

satte jag upp lappar och frågade besökarna om de ville ställa upp på en intervju. Det 

var dock flera av personalen som gav en liknande bild som försäljarna av Situation 

Stockholm, att det är väldigt många som kommer och vill intervjua och att besökarna 

är lite trötta på det. Till det första daghärbärget åkte jag lagom till frukost och 

stannade till efter lunch. Sammanlagt frågade jag ett tiotal personer, varav två ställde 

upp på en intervju var. Två dagar senare besökte jag ett annat härbärge och var där 

vid frukost och presenterade projektet och frågade om någon kunde tänka sig att 

ställa upp. I matsalen blev det en kort stunds tystnad, varpå två visade intresse. 

Någon vecka senare fick jag möjlighet att träffa en av dem och kunde då genomföra 

min sista intervju.  

                                                 
5 Convictus är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening. Den ger stöd till hiv-positiva med missbruksbakgrund och till 
hemlösa. Convictus har tre dagverksamheter för hemlösa i Stockholm. (Convictus hemsida)
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Intervjusituationen 
Den kvalitativa intervjuns styrka är att den är flexibel och intervjusituationen skall 

efterlikna ett vardagligt samtal (Holme & Solvang 1997). Före intervjuerna 

förberedde jag mig genom att skriva en intervjumall6. Den har följts mer eller mindre 

beroende på hur samtalet har flutit på. Ibland har personerna pratat mycket efter min 

öppningsfråga och täckt många av de andra frågorna. Vid andra intervjuer har jag fått 

ställa alla frågorna och personen har inte varit lika frispråkig. Min allra första fråga i 

intervjuguiden var varför dom vill ställa upp på intervjun. Jag fick lite olika svar; att 

de gärna hjälpte en student, att de ville få möjlighet att uttala sig om socialtjänsten 

eller som en av intervjupersonerna sa, att det kanske kunde leda till någon form av 

hjälp.  

    Intervjuerna hölls dels på en öppenvårdsmottagning för missbrukare som RIA- 

Hela människan7 driver samt på två daghärbärgen som Convictus driver. 

    Ett problem jag upplevt har varit att styra samtalet så att det handlar om 

socialtjänsten. Ibland har en del personliga berättelser kommit upp. Jag är glad att jag 

fått ta del av de olika berättelserna från deras liv även om de inte har haft relevans för 

studiens syfte. Dessa historier har gjort mig djupt berörd och är något jag kommer att 

bära med mig. 

    Arbetet med uppsatsen har väckt många tankar utöver de frågeställningar jag har 

formulerat. Bland annat har jag funderat över min kommande yrkesroll, om 

människors medkänsla, om min egen medkänsla och om varför jag gör det här. En av 

intervjupersoner uttryckte vikten av att socialsekreteraren har hjärtat på rätta stället, 

en annan sa att det är viktigt att hon eller han jobbar utifrån själen. På vägen hem från 

intervjuerna undrade jag var hjärtats rätta ställe är och hur lyckas man göra allt i livet 

med själ?  

 

Tillförlitlighet och trovärdighet 
Studiens tillförlitlighet eller reliabilitet kan stärkas av en tydlig metodgenomgång där 

läsaren får en inblick i hur jag gått tillväga, därför har jag noga beskrivit 

                                                 
6 Intervjumallen finns i bilaga.  
7 Hela människan-RIA hette från början bara RIA och stod för Rådgivningsbyrå i Alkohol frågor. 
Organisationen har sedan början av 1900-talet arbetat med alkohol och missbruks frågor och erbjudit 
stöd till missbrukare och deras anhöriga. RIA- hela människan samarbetar med ett flertal frikyrkor, 
Svenska kyrkan och Frälsningsarmén.  
(Arnsvik, Palm 2005) 
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intervjusituationerna nedan samt hur jag gått tillväga vid litteraturanskaffningen. 

Tillförlitligheten i mitt empiriska material grundar sig på tre saker. Dels min förmåga 

att komma så nära inpå intervjupersonernas upplevelser som möjligt. Dels huruvida 

jag lyckas sammanställa materialet i resultatet så att inte intervjupersonernas 

upplevelser förvrängs. Dessutom hänger tillförlitligheten på att intervjupersonerna 

berättar om sina upplevelser så som de verkligen upplever socialtjänsten. Utifrån mitt 

perspektiv tror jag att intervjupersonerna berättade om sina upplevelser om 

socialtjänsten på ett riktigt sätt. Det fanns dock två situationer som kan ha påverkat 

deras utsagor i intervjusituationen. En av intervjupersonerna trodde att jag kunde 

hjälpa honom till en bostad, vilket kan ha gjort att han dels ville få mig att förstå att 

han inte kunde få hjälp av socialtjänsten samt tona ned hans egna fel och brister. Den 

andra situationen är att de upplever socialtjänsten, mycket negativt och ser en 

möjlighet att påverka genom att ställa upp på intervjun. Intervjupersonerna skulle 

därför försäkra sig om att den negativa upplevelsen kom fram genom att enbart 

fokusera på de negativa upplevelserna. Detta är dock svårt att veta och vad som talar 

för att intervjupersonerna delat med sig av sina upplevelser är att andra studier 

(Löfstrand, 2003; Rosengren, 2003; Sahlin & Löfstrand 2003) visar liknande 

upplevelser av socialtjänsten bland personer utan hem.   

 

Generaliserbarhet 

Utifrån en kvantitativ metod eller positivistiskt forskningsideal är mina resultat inte 

generaliserbara.  Dock har jag inte varit ute efter svar som svarar på frågorna vilka 

och hur många utan jag vill ha en bild av intervjupersonernas upplevelser och dessa 

upplevelser är till viss del generaliserbara. De olika aspekter som jag utkristalliserat 

från resultatet finns med största sannolikhet hos fler personer i min population. 

Larsson skriver om begreppet extrapolering, vilket innebär att man inom kvalitativ 

forskning kan göra försiktiga uttalanden om resultatets generaliserbarhet grundat på 

ett analytiskt och logiskt förhållningssätt (Larsson, Lilja, Mannheimer 2005). Som vi 

kan läsa ovan verkar socialtjänsten ha problem att nå ut till personer utan hem. 

Dessutom finns liknande upplevelser redovisade från tidigare forskning (Löfstrand, 

2003; Rosengren, 2003; Sahlin & Löfstrand 2003) vilket leder till att det resultat jag 

kommit fram till kan vara generaliserbart. Att just mina intervjupersoner har så 

liknande upplevelser tror jag beror på att synen på hemlösa missbrukare gör att de 
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blir behandlade på liknande sätt. Därför skulle deras upplevelser kännas igen av fler 

inom samma grupp.  

 
Bearbetning av materialet 
Efter att ha transkriberat, skrivit ut och läst igenom mina fem intervjuer började jag 

leta efter olika aspekter bland svaren på mina frågor. Med hjälp av färgglada pennor 

markerade jag avsnitt i texten som hörde ihop eller skilde sig från varandra. För 

tydlighetens skull har jag delat upp resultatet efter mina två frågeställningar, 

intervjupersonernas upplevelse av socialtjänsten och intervjupersonernas 

handlingsutrymme i förhållande till socialtjänsten. Under dessa två huvudrubriker har 

jag placerat de olika aspekter jag funnit bland svaren i form av underrubriker. För att 

kunna redovisa resultatet på ett personligt sätt men utan att avslöja 

intervjuopersonernas identitet har jag gett mina intervjupersoner fiktiva namn.  

    I analysen har jag koncentrerat mig på intervjupersonernas handlingsutrymme och 

har belyst materialet med hjälp av två olika teorier.   

 

Etiska överväganden 
Ett av de etiska dilemman jag ställts inför är att jag har fått jobba med mina egna 

bilder av personer som är utan bostad. Eftersom jag har velat återge 

intervjupersonernas berättelser så ärligt som möjligt har jag varit tvungen att möta 

mina fördomar. Detta har också varit en av flera personliga anledningar till varför jag 

valt ämnet, eftersom jag vill utmana mina egna föreställningar. Förhoppningen är att 

läsaren får möjlighet att göra detsamma. Detta är även något Catharina Thörn har fått 

brottas med. Hon skriver i sin avhandling Kvinnans plats(er) – bilder av hemlöshet 

att hon har fått revidera sin egen syn på hemlösa män och kvinnor allteftersom 

hennes arbete fortskridit. Hon hade en stereotyp bild av den alkoholiserade, hemlöse 

mannen och den hemlösa kvinnan som mer utsatt och sårbar (Thörn, 2004). Jag kan 

väl till viss del hålla med om hennes bild, även om min bild av att kvinnan utan hem 

är mer utsatt än mannen utan hem inte helt har reviderats. Detta beror på att många 

jag mött och pratat med menar att kvinnor är mer utsatt på grund av den rådande 

könsordningen. 

    Andra etiska problem jag har ställts inför är att inte låta intervjuerna bli onödigt 

grävande i personernas privatliv, så att ingen av intervjupersonerna lämnar 
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intervjusituationen och känner sig utlämnad. Även när jag letade intervjupersoner 

tänkte jag en gång till innan jag började fråga försäljare av situation Stockholm på 

stan eftersom det kändes påfluget, men då jag fick grönt ljus från min handledare gav 

jag mig ut ändå.  

    Under arbetets gång mötte jag flera personer som menade att det var väldigt många 

som ville intervjua personer utan bostad. Jag börjar osökt undra varför det är så 

intressant med personer som lever i samhällets marginaler för oss som inte gör det? 

Michel Foucault skriver i Övervakning och straff att objektiveringsprocessen är en av 

flera taktiker för att utöva en disciplinerande makt. Han beskriver två sätt som 

brottslingen objektiveras på. Dels genom att brottslingen utpekas som allas fiende, 

som sjuk, galning, helt enkelt som en onormal människa. I denna situation blir han 

föremål för en vetenskaplig definition av den andre samt den behandling som då 

medföljer. Foucault menar att den disciplinerande makten inte bara förhåller sig till 

det brott personen begått utan att den även skaffar sig kunskap om individen. 

(Foucault 1988) Även om Foucault skriver om brottslingar vill jag applicera hans 

teorier på personer utan hem. Jag ser maktutövning som ett möjligt skäl till varför 

den hemlöse skall räknas, klassificeras och kategoriseras. Detta har lett till att de 

ibland kan känna sig som ”apor i bur”, som en jag pratat med har sagt. Detta har varit 

ett etiskt dilemma för mig eftersom jag fortsätter i en tradition där jag vill studera den 

andre, för att förhoppningsvis kunna ge bättre stöd i framtiden. Jag hoppas att jag till 

viss del kommer ur det etiska dilemmat genom att jag har valt att fokusera på de 

hemlösas egna upplevelser.    

    De möten jag upplevt med mina intervjupersoner har lett till en mängd tankar, 

bland annat kring min kommande yrkesroll och vad det innebär att ha ett bra 

bemötande. Men också hur det kommer sig att det produceras en uppsjö av 

forskningsrapporter i ämnet utan att något konkret händer.  
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RESULTAT 
 

Jag har kategoriserat materialet från mina intervjuer efter frågeställningarna; 

upplevelser av socialtjänsten samt upplevelsen av handlingsutrymme i mötet med 

socialtjänsten. Alla fem intervjupersonerna är utan hem men för Maria, Kalle och 

Erik är ett hem förhoppningsvis på gång. Maria ska få hjälp till bostad genom 

socialtjänsten, Kalle ska förhoppningsvis komma till ett boende för äldre 

missbrukare. Erik väntar på att få komma ifrån det härbärge han bor på, vilket är på 

gång, även om det verkar ta tid. För de andra två intervjupersonerna, Anna och Johan 

verkar det inte finnas någon plan för att få ett boende inom överskådlig framtid. 

Anna, Johan och Kalle har haft kontakt med socialtjänsten sedan de var unga medan 

Maria och Erik fick kontakt i vuxen ålder. Alla fem intervjupersonerna tar droger 

eller dricker alkohol. De namn jag nämner i uppsatsen är fingerade.  

    För att öka tillförlitligheten och tydligheten har jag valt att dela upp resultatet i två 

skilda delar som överensstämmer med mina två frågeställningar.  

 
Upplevelser av socialtjänsten  
Den samlade bilden av socialtjänsten från det empiriska materialet är inte särskilt 

ljus. Intervjupersonerna upplever det som att myndigheten motarbetar dem. 

Socialtjänsten håller inte löften, håller inne med information, lyssnar inte, tar ifrån 

dem deras självförtroende och agerar som om intervjupersonerna inte vet vad som är 

bäst för dem själva. Intervjupersonerna upplever det som att socialtjänsten struntar i 

dem. Flera intervjupersoner upplever att de handläggare som de möter har en 

förutfattad mening gentemot dem. En berättar att det känns som om han är en journal 

de ska bedöma. De allra flesta som jag intervjuat upplever sin situation som hopplös 

och de har nästan gett upp hoppet att kunna få någon hjälp.  

    Jag har delat upplevelsen av socialtjänsten i tre underrubriker, lyhördhet och 

respekt, disciplinering och misstro. 

 
Lyhördhet och respekt 
Intervjupersonerna menar att bemötandet från socialtjänsten är överlag dåligt. I 

intervjuerna kom det bara fram två tillfällen där intervjupersonerna känt sig 

behandlade med respekt. Det dåliga bemötandet verkar ofta bero på att de inte blir 

behandlade med respekt och lyhördhet för sina behov. Kalle upplever att mötet och 
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dialogen med handläggaren styrs av förutfattade meningar om hemlösa och 

missbrukare. Han menar att det beror på att handläggaren läser journalen innan mötet 

och får då en bild av honom. Det gör att det känns som om han själv inte finns, utan 

att han, i handläggarens ögon, är som ett A4-ark. Flera av intervjupersonerna saknar 

ett möte där handläggaren bemöter dem med respekt och ser dem som personer. De 

har liknande upplevelser som den Kalle har av att de inte blir individuellt bemötta 

och att mötet speglas av handläggarens förutfattade meningar.  

    De förutfattade meningarna verkar kunna leda till att män och kvinnor bemöts på 

olika sätt. Två av intervjupersonerna har kommit in på att det finns en skillnad i 

bemötandet av män och kvinnor. Kalle tycker att socialtjänsten behandlar kvinnor 

som är i utsatta situationer mycket dåligt och menar att de ofta får stå till svars och 

skuldbeläggs för sitt missbruk och sin hemlöshet. Maria menar att hon har blivit 

väldigt omhuldad, dock inte på rätt sätt, eftersom hon inte fått hjälp utifrån sina egna 

behov. Hon tycker att detta bemötande känns kränkande särskilt då det kommer från 

en nyexaminerad socionom som är mycket yngre än hon själv. 

Två personer berättar att det är svårt att behålla sitt självförtroende i mötet med 

socialtjänsten. Anna tycker att det känns som hon blir behandlad som om hon inte 

kan eller vet någonting. Maria berättar att hon fått söka stöd på annat håll när ingen 

på socialtjänsten har trott på henne och det har känts som om de motarbetar henne. 

Maria kände sig respektlöst bemött när handläggarna uteblev från ett möte utan att 

höra av sig till henne. Hon frågar sig om det inte är kutym att höra av sig när man 

inte kan komma till ett avtalat möte.   

    Att inte få sin röst hörd och bli bemött på ett dåligt och nedvärderande sätt verkar 

vara några av anledningarna till varför flera upplever socialtjänsten som en svår 

samarbetspartner.   

    Socialtjänsten beskrivs som en känslokall apparat som behandlar klienterna på ett 

mycket ovärdigt sätt. Flera menar rätt och slätt att socialtjänsten skiter i dem. Johan 

berättar att de betalar ut hans uppehälle, men sedan bryr de sig inte mer. Det han vill 

ha är någonstans att bo eftersom han för tillfället bor i ett skjul, vilket gör att han får 

elda med spolarvätska för att få lite värme. 

Ett annat exempel på dåligt bemötande berättade Erik om. Föreståndaren på 

daghärbärget där han brukar vistas hade beställt tid på enheten för ekonomiskt 

bistånd för att han skulle ansöka om pengar till hyran. Men när han kom till enheten 

för ekonomiskt bistånd möts han av en handläggare som säger att hon egentligen inte 
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har tid för honom och hänvisade honom till enheten för Stockholms hemlösa i stan. 

Detta ledde till att; 

 

”Jag blir ju tupp juck förbannad för jag är ju skriven här ute, det var 

ju så att jag inte kunde bo kvar hos den personen som jag bodde 

inneboende hos, så jag ville ha hjälp med det här lapptäcket så att 

säga. Så jag vart skogstokig vett du (…) så nu bor jag på härbärge.”  

 

Här kan vi koppla det citat nedan som jag citerat från Kalle. Han menar att om man 

blev bemött med personlig respekt från myndigheter så skulle mycket bli annorlunda, 

då skulle han kunna vara mer foglig. 

    Vid två tillfällen berättar intervjupersonerna om situationer då bemötandet varit 

bra. Det ena var då en handläggare såg hur de andra handläggarna (från andra enheter 

inom socialtjänsten) fick intervjupersonen att känna sig kränkt. Maria menar att den 

handläggaren har ett bra bemötande för att hon jobbar med själen. Dock menar hon 

att även den handläggaren sitter relativt låst i sin position och har mycket begränsade 

möjligheter att göra något. Det andra tillfället berättar Kalle om, på fjorton år har han 

mött en handläggare som hade ett schysst bemötande. Han berättar att det berodde på 

att handläggaren hade fattat att han inte styr över honom. Jag fick bilden av att 

handläggaren bemötte Kalle utan misstro och att Kalle kände sig bemött som en 

person med ett mänskligt värde. 

 

    Disciplinering    
 Kalle upplever att socialtjänsten vill forma om honom så att han ska passa in i 

samhällsnormen, vilket han uppfattar som mycket kränkande. Han säger;  

 
”Fick man den personliga respekten från människor, främst från 

myndigheterna skulle mycket kunna bli annorlunda och man skulle 

godta mycket mer. Man skulle vara mer behjälplig i sitt eget, 

återanpassning till samhällsstrukturen som dom säger. Det är 

egentligen det du gör, du är emot samhällstrukturen som finns. Dom 

vill putta in oss på något vis och vi vägrar. Då är du ingenting värd. 

… Det är bara en väg, dom vill ha oss till ”S” alltså Svensson.”    
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I citatet ovan framställs tydligt att myndigheterna upplevs som en kontrollinstans. 

Dessutom verkar flera av intervjupersonerna uppleva att de förlorar sitt värde i mötet 

med socialtjänsten. Maria upplever att socialtjänsten vill lära henne att leva ett 

normalt liv. Hon menar att hon blir extra omhuldad och att socialtjänsten är mer 

benägen att lära henne hur hon ska leva då hon är kvinna, har barn och missbrukar.   

     

Misstro  
Något som alla intervjupersonerna vittnar om är inte bara en upplevelse av att 

socialtjänsten misstror dem utan att de också misstror socialtjänsten. Den misstron 

grundar sig ofta i att socialtjänsten vid upprepade tillfällen inte hållit vad de lovat. 

När jag sätter på min bandspelare för att börja en av intervjuerna säger Erik;  

 

”En sån där skulle man alltid ha när man träffar socionomer, dom 

skriver ju alltid en förvanskning av historien.” 

 

    Alla fem intervjupersoner berättar om situationer där socialtjänsten har utlovat 

saker som de inte hållit. Exempelvis berättar Kalle att hans handläggare betalade in 

hyran till ett lager med alla deras tillhörigheter (han och hans flickväns) för sent varje 

månad vilket gjorde att deras saker blev beslagtagna. Han menar att handläggaren 

gjorde detta med flit och när han påpekat detta för handläggaren ryckte han bara på 

axlarna, vilket uppfattade som mycket nonchalant. Johan berättar, att han fick ett 

muntligt löfte om att socialtjänsten skulle betala hans boende om han tog in på hotell. 

Men i efterhand vägrade de betala och Johan har knappt pengar till mat.  

    Anna berättar att socialtjänsten lovade henne en massa saker som de sedan inte 

höll. Erik berättade hur han ansökte både skriftligt och muntligt om pengar till hyra i 

god tid innan han blev vräkt, men att socialtjänsten struntade i det.  

     I intervjun med Erik avslutar jag med att fråga hur han skulle vilja att stödet från 

samhället såg ut. Han menar att alla härbärgen är som flyktingförläggningar för vita. 

Som en slasktratt för fattiga som han uttrycker det. Han menar att socialtjänsten 

borde arbeta mer som kyrkan och vara ute mer bland folk. 

    Intervjupersonerna känner alla en misstro mot socialtjänsten. Misstron bygger på 

att de känner sig svikna av socialtjänsten som flertalet gånger brutit löften, vilket ger 

en känsla av att socialtjänsten struntar i dem. Dessutom ses socialtjänsten inte som en 

samarbetspartner utan mer som en apparat som ofta sätter upp hinder på livets väg.  
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Upplevelser av handlingsutrymme  
Intervjupersonernas handlingsutrymme upplevs som mycket kringskuret. Det verkar 

finnas två vägar, antingen infinna sig och göra som handläggaren på socialtjänsten 

säger, eller vägra. Vägrar man verkar det inte finnas några andra alternativ än det 

som handläggaren har lagt fram.  Delaktigheten att påverka sitt eget liv med hjälp av 

socialtjänsten verkar vara mycket liten. Även detta tema har jag delat in i 

underrubriker. Dessa är maktlöshet, att tala inför döva öron och motståndsstrategier. 

 

Maktlöshet 
Vid ett tillfälle bodde Kalle och hans tjej i en lägenhet. De skulle om allt sköttes få 

bo där i ett år och hade de ingen annanstans att bo när året gått skulle de få bo kvar. 

Det kom en del klagomål. Men Kalle berättar att det inte var han eller hans tjej som 

var orsaken till klagomålen utan att det är så det fungerar när hela huset vet att det är 

”soss-fall” som bor i lägenheten. Då får de stå ansvariga för allt dåligt som händer i 

huset. En kväll var en granne stökig och hade sönder porten. Några dagar senare går 

Kalle på gatan och då kör en av socialsekreterarna på boendeenheten upp bredvid 

honom och säger till Kalle att han är vräkt för att han slagit sönder porten. Därefter 

kom det brev från boendeenheten som sa upp lägenheten och Kalle upplevde att alla 

löften var bortglömda. Kalle kändes inte vid klagomålen och vägrade flytta från 

lägenheten vilket ledde till rättegång. I rättegången strök domaren alla 

klagomålspunkterna. Men trots det stod boendeenheten på sig och hävdade att det var 

kontraktsbrott om de inte flyttade, eftersom kontraktstiden på lägenheten gått ut. De 

ringde från boendeenheten och bad Kalle komma in med nyckeln följande dag. Då 

bad Kalle henne att dra åt helvete.  

    I denna historia kommer mycket fram. Både det överläge socialtjänsten har och 

vilka brister i bemötandet som sker. Dessutom är Kalles möjligheter att protestera 

och få sin vilja igenom ytterst begränsade. Han gjorde det han kunde men det räckte 

inte till. Kalle befinner sig i händerna på ett större system. Därmed är hans 

handlingsutrymme nästintill obefintligt. 

    Ett annat tillfälle Kalle berättar om som vittnar om hur beroende han då var av 

socialtjänstens stöd, var när de skulle flytta in i lägenheten de sedan blev vräkta från. 

De ansökte då om bidrag till möbler men fick avslag eftersom handläggaren menade 

att ingen bodde där längre än ett halvår i alla fall. Där stod de, skulle flytta in men 
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var helt utan möbler. Som tur var fick de en säng av församlingens diakon och resten 

av bohaget stal de. Detta visar att när inte socialtjänsten ställer upp ser 

intervjupersonerna många alternativ. 

    Sedan två år tillbaka bor Kalle med sin tjej i en husvagn. Socialtjänsten har 

erbjudit ett annat boende, men för att få det måste han bli drogfri. För att bevisa att 

han är ”ren” vill socialtjänsten att han flyttar till ett särskilt boende i fjorton dagar 

och lämnar urinprov. Men han vägrar flytta dit eftersom han menar att 

behandlingshemmet är ett knarknäste och om han flyttar dit kommer det att bli 

väldigt svårt att låta bli knarket. Han liknar det vid att ställa en flaska sprit framför en 

alkoholist. Så har han och socialtjänsten legat stadigt positionerade. Nu har Kalle och 

hans tjej fått stöd från RIA- hela människan. Han menar att det då blev en annan ton i 

mötet med socialtjänsten och att de tog honom mer på allvar. Nu har det eventuellt 

blivit aktuellt för dem (han och hans tjej) att flytta. Men ännu i skrivande stund är 

inget klart.   

    Ett annat exempel där intervjupersonen inte har många handlingsalternativ 

berättade Erik om. Han har sedan i februari bott på ett härbärge i Stockholm. Där blir 

han utslängd ett visst klockslag på morgonen och insläppt en viss tid. Han berättar att 

socialtjänsten hade lovat honom att han skulle få flytta till en lägenhet på ett 

familjehem för missbrukare. Lägenheten byttes sedan ut mot en husvagn, men i 

dagsläget har ingenting skett och sista budet han fick var att bilen hade gått sönder 

som skulle köra dit husvagnen. Han berättade om en känsla av uppgivenhet och en 

väntan på att få flytta. Han känner sig lurad och negligerad men upplever sig inte ha 

mycket annat val än att vänta på att socialtjänsten ska hjälpa honom till ett annat 

boende.  

    Intervjupersonerna upplever överlag att deras handlingsutrymme är kringskuret. De 

sitter ofta i låsta positioner i förhållande till socialtjänsten vilket framkommer av 

berättelserna ovan. Intervjupersonerna upplever att de är maktlösa i förhållande till 

socialtjänsten, som en uttryckte det även om man vägrar så är det socialtjänsten som 

sitter på kortleken.  

 
Att tala inför döva öron  
För att ha handlingsutrymme behöver man ha delaktighet i de beslut som fattas. Dock 

upplever intervjupersonerna sällan att socialtjänsten lyssnar på dem. Därmed är deras 

möjlighet att vara delaktiga mycket små. Detta leder till att intervjupersonernas 
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handlingsutrymme minskar. Vid två intervjuer kom uttrycket ”Moment 22”8 upp för 

att förklara de situationer som intervjupersonerna befinner sig i förhållande till 

socialtjänsten.  

    Maria berättade för socialtjänsten att hon inte kunde bo med sitt barn i samma 

kommun som barnets far. Men socialtjänsten ville inte ställa upp med boende utanför 

kommunen utan gav Maria boende och barnet dagisplats i kommunen. Detta ledde 

till att kommunen, efter en del incidenter med barnets far, blev tvungna att ge Maria 

och barnet ett annat boende. Maria menar att det är synd att inte kommunen lyssnade 

på henne från början.  

    Johan upplever också hur socialtjänsten inte lyssnar på honom. Han berättar att 

han blivit utsatt för ett mordförsök och kan inte vistas i sin hemkommun då han är 

rädd för att bli dödad. Därför kan han heller inte träffa sin handläggare på kontoret i 

hemkommunen. Socialtjänsten i hans hemkommun har erbjudit honom boende i 

kommunen, men vill inte göra något mer när han förklarar sin situation. Enheten för 

Stockholms hemlösa menar att de inget kan göra eftersom hemkommunen 

fortfarande har ansvaret. Så har situationen sett ut i sex år. Efter att jag pratat med 

honom skulle han ringa sin socialsekreterare och föreslå ett möte inne i stan, där han 

ska ha med sig en diakon från Gula änglarna som vittne och stöd. Både Erik och 

Kalle berättar också att de har väldigt lite delaktighet i mötet med socialtjänsten. I 

Eriks fall vill inte socialtjänsten lyssna på varför han inte vill till det behandlingshem 

de föreslår. Likadant med Kalle som berättar att han inte riktigt tror att han kommer 

att bli drogfri i en husvagn ute på landet, även om han menar att han är motiverad till 

att sluta knarka.  

    Socialtjänsten lägger fram möjligheter till att bli drogfri eller till att få en bostad 

men det verkar vara mycket sällan som förslaget är förankrat hos personen som det 

berör. Därför upplevs socialtjänsten som verklighetsfrånvänd. Dessutom verkar ett 

genomgående drag vara att det tar lång tid att få hjälp. En av kvinnorna förklarar hur 

hon bad om hjälp med samma saker för tre år sedan som hon idag har börjat få gehör 

och hjälp med. 

                                                 
8 Begreppet kommer från en bok med samma namn. I dagligt tal hänvisar begreppet ofta till ett 
cirkelresonemang eller byråkratiska låsningar eller hinder. Exemplet från boken handlar om att det enda 
sättet att bli frikallad från militärtjänst att vara galen. För att slippa militärtjänstgöringen måste man 
ansöka om detta. Ansökan antas emellertid bero på att man är livrädd och eftersom detta är en sund 
reaktion är man följaktligen inte galen. Det hela blir ett cirkelresonemang, som innebär att det är omöjligt 
att bli frikallad. (Wikipedia) 
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       Två av personerna jag intervjuat lever sedan länge i parförhålland. Men ändå 

berättar de att socialtjänsten inte lyssnar till deras vilja att kunna leva med sin 

partner.  

    Anna berättar att hon och hennes kille ville till samma behandlingshem för 

avgiftning. Men socialtjänsten sa nej. Detta ledde till att de rymde från 

behandlingshemmen för att träffas.  

    När Kalles tjej blev vräkt från ett boende de båda två bodde på mitt i vintern följde 

Kalle med henne. När personalen frågade varför han inte var kvar på boendet, 

frågade han sig hur dom tänker. Skulle han låta henne gå ute mitt i vintern alldeles 

själv? Kalle och hans tjej har nu sökt bostad tillsammans och menar att det är väldigt 

svårt och att socialtjänsten inte har velat hjälpa till. Båda intervjupersonerna vill 

kunna leva med sin partner, men socialtjänsten försvårar detta. Ett av paren har 

dessutom en hund som de inte får ha med på något av socialtjänstens boenden. Detta 

gör det ännu svårare för personerna att samarbeta med socialtjänsten när hjälpen 

kanske innebär att skiljas från en kär kamrat.    

    Min samlade bild är att intervjupersonerna inte känner sig respekterade av 

socialtjänsten. Deras önskemål om att få möjlighet att leva med den person som står 

dem närmast ignoreras. Deras handlingsutrymme kringskärs eftersom 

intervjupersonerna upplever att de bara har två vägar. Samarbeta med socialtjänsten 

och kanske splittras från sin partner, eller vägra samarbeta med socialtjänsten och 

vara två som befinner sig i en tuff situation.      
   

Motstånds strategier 
För att öka sitt handlingsutrymme har intervjupersonerna berättat om lite olika 

strategier de kan använda sig utav. Jag kommer i detta stycke att ha mindre kursiva 

överskrifter för varje strategi.  

• Vägra 

I intervjuerna kommer det fram två aspekter av att vägra, dels att de vägrar foga sig 

till vad socialtjänsten säger, dels att de helt enkelt vägrar ha kontakt med 

socialtjänsten. Exempelvis vägrar Erik att flytta när socialtjänsten vräker honom på 

grunder han inte vill acceptera. Alla intervjupersonerna verkar dessutom någon gång 

ha haft den strategin att undvika kontakt med socialtjänsten överhuvudtaget. Men 

som Kalle sa, det tjänar ju egentligen bara socialtjänsten på. Eftersom dom vare sig 

behöver bry sig eller betala något boende eller behandlingshem. 
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• Överklaga 

Ett annat sätt kan vara att överklaga beslut och gå upp i rättegång. Men som Erik 

säger så krävs det mycket kraft för att orka göra det och är man i en utsatt situation är 

det långt ifrån säkert att man orkar ta den striden. Två av intervjupersonerna tar också 

upp möjligheten att JO-anmäla beslut från socialtjänsten. Men Erik lyfter fram att det 

mest är ett sätt att själv få upprättelse eftersom socialtjänsten ändå tolkar 

paragraferna som de vill. Anna beskriver att hon efter JO-anmälan inte orkade driva 

det vidare. Hon beskriver att man inte orkar vara den som driver processer framåt när 

all kraft går åt till att hålla ihop sitt eget liv.  

• Öka sin kunskap     

Ett annat sätt att öka sitt handlingsutrymme är att skaffa sig information och vara 

medveten om sina rättigheter. Dock är det flera som menar att socialtjänsten håller 

inne med information. Maria berättar att det enda som hjälper är att lära sig vilka 

rättigheter man har. För hon menar att hon inte fått någon information från 

socialtjänsten utan har fått ta reda på allt själv, trots att socialtjänsten har 

informationsskyldighet som hon säger. Hon känner att hon kan förbättra sin situation, 

men det är tack vare att hon själv tagit reda på vad det finns för möjligheter att få 

hjälp av socialtjänsten. Innan hon lärde sig sina rättigheter upplevde hon det som om 

socialtjänsten ställde orimliga krav på urinprov och liknande för att hon skulle få ut 

socialbidraget, vilket hon menar att de inte har rätt till.     

• Göra något kriminellt     

Johan menar att han inte har mycket han kan göra för att få en bostad. Han menar att 

hans enda möjlighet är att göra något kriminellt och hamna i fängelse så att han får 

tak över huvudet. Men då uppkommer problemet som han redan upplevt, att när han 

muckar från kåken har han ingenstans att ta vägen.   

• Tillsammans är man starkare  

Ett annat sätt att öka sitt handlingsutrymme är att ha någon med sig vid mötet som 

stöd och vittne. Det verkar som om de individer som kan få någon med sig när de 

möter socialtjänsten har större chans att få hjälp. När Anna hade sin mamma med sig 

på ett möte med socialtjänsten upplevde hon att hon blev behandlad med större 

respekt samt att handläggaren inte lovade lika mycket som de brukar. Kalle vittnar 

om att han har blivit tagen mer på allvar när föreståndaren på hans arbetsplats är med 

vid mötena. Genom att ha med sig någon till mötet med socialtjänsten upplever 
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intervjupersonerna att de kan få ett stöd och en hjälp i att föra deras talan. Men som 

en av kvinnorna uttryckte så är det ofta svårt att hitta någon när man är i en sådan 

utsatt situation. Ofta står man mycket ensam och två av mina intervjupersoner 

vittnade om detta.  De visste inte på rak arm någon som kunde följa med dem på 

mötena. De stöd som verkar finnas att tillgå, är personer från någon av 

organisationerna som driver platserna där jag mött mina intervjupersoner.  

• Listiga knep 

Anna menar att det kan vara bra att träffa någon ny socialsekreterare för de är ofta 

lite bättre, fast å andra sidan måste de alltid fråga chefen innan de tar något beslut. 

Ytterligare ett sätt berättar Anna om. Hon svarar på frågan; 

 

   - ”Kan du påverka vilken typ av insats du får?” 

  - ”Man får göra så att dom tror att det är dom som kommer med 

förslaget annars går det inte. Det är så barnsligt, verkligen 

barnsligt.”  

 
  Som vi kan läsa ovan är strategierna för att öka sitt handlingsutrymme av skiftande 

slag och verkar också ge skiftande resultat. Det som verkar fungera allra bäst enligt 

intervjupersonernas upplevelser är att ha någon med sig på mötet. 

Intervjupersonernas upplevelse av sitt handlingsutrymme är dock som upplevelsen av 

socialtjänsten i stort, relativt enstämmigt. Deras handlingsalternativ är liksom deras 

handlingsutrymme kraftigt hämmat.  
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ANALYS 
 
Jag har valt att belysa intervjupersonernas handlingsutrymme med hjälp av två 

teoretiska perspektiv. Det första perspektivet är Foucaults maktanalys. Han har 

skrivit om makten och hur makten påverkar den enskilda människan. Därför kommer 

fokus i maktanalysen vara hur socialtjänstens maktställning påverkar 

intervjupersonernas handlingsutrymme. Det andra teoretiska perspektivet är Rational 

Choice. Utifrån detta perspektiv kommer jag att tolka intervjupersonernas 

handlingsutrymme på ett mer mellanmänskligt plan. Rational Choice tar inte så 

mycket hänsyn till samhällsystemet utan utgår ifrån att individerna ingår utbyte med 

varandra för att de kan tjäna något på det.  

    Som jag skrev i syftet styrs socialtjänstens arbete av Socialtjänstlagen vars första 

paragraf ska reglera att verksamheten skall bygga på respekt för människans 

självbestämmande och integritet.  

    Resultatet visar dock att intervjupersonerna inte upplever att socialtjänstens 

verksamhet bygger på respekt och självbestämmande. Snarare tvärtom, de känner sig 

ofta kränkta av socialtjänsten och har få möjligheter att göra självständiga val utifrån 

sina egna resurser. Intervjupersonerna upplever inte heller att socialtjänstens 

verksamhet inriktas på att utveckla deras egna resurser. De upplever det snarare som 

att socialtjänsten gör deras resurser än mindre genom att inte lyssna till dom. 

 

Intervjupersonernas handlingsutrymme  
 Med hjälp av de två teoretiska perspektiven jag presenterat ovan ska jag utifrån 

resultatet presentera analysen som jag delat upp i underrubrikerna, fattigvård som 

arena för disciplinering, information och rationella val, men hur många 

handlingsalternativ?   

 

Fattigvård som arena för disciplinering 
    Det finns forskare som menar att samhället alltid kommer att kontrollera och 

disciplinera personer som avviker från gängse normer. Detta påverkar 

handlingsutrymmet för de människor som står utanför samhället. I historieavsnittet 

kan vi dock se att metoderna för disciplinering har förändrats över tid. Från att 

tiggare har fängslats till att de idag hänvisas till boendetrappor och härbärgen med 

kameraövervakning. (Swärd 2006, Löfstrand, Sahlin 1998) Samhällskontrollen leder 
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till sanktioner mot dem som behöver fostras. De individer som har beteenden som 

inte accepteras av samhällskroppen, skall läras ett socialt gångbart beteende. Detta 

kan vara en av anledningarna till varför begreppet ”inte klara egen bostad” 

uppkommit (Sahlin, 1998). Det begreppet legitimerar att socialtjänsten ställer krav på 

klienterna för att de ska få en bostad. Exempel på det kan vi se i Kalles berättelse där 

socialtjänsten inte vill ge honom en plats på ett så kallat skyddat boende om han inte 

skriver in sig på ett behandlingshem i fjorton dagar.  

    Detta skriver Foucault om i boken Övervakning och straff. Han menar att synen på 

individen har förändrats i och med att straffet förändrats. Tidigare straffade man 

kroppen. Men i och med att man började tro på att själen gick att påverka började 

fängelsestraffet bli alltmer populärt. Han menar att den hierarkiska övervakning som 

sker av individerna är en del av det normaliserande samhället. Socialtjänsten blir då 

symbol för en av flera instanser i samhället som har till syfte att sanktionera 

avvikande beteende (Foucault 1998). En stor del i socialtjänstens arbete går ut på att 

förändra klienten till det bättre. Kalle uttrycker att han känner hur socialtjänsten vill 

forma om honom till en ”Svensson”, medan Maria känner hur socialtjänsten 

omhuldar henne och vill forma om henne till en väl fungerande individ i samhället.   

    Detta kan tolkas som ett uttryck för ett av de medel som den disciplinära makten 

vilar på, nämligen det normaliserande systemet för bestraffning och belöning 

(Foucault 1998). Då intervjupersonerna möter socialtjänsten och den normaliserande 

makten upplever de att deras handlingsutrymme blir mycket mindre.    

    Foucault menar att makt finns överallt och i alla relationer samt att makten också 

skapar ett motstånd hos dem som blir utsatta för makten. Intervjupersonernas olika 

strategier för att öka sitt handlingsutrymme, kan också ses som olika sätt att göra 

motstånd mot den makt som utövas mot dem. Ibland kan de olika 

motståndsstrategierna använda maktens egna strukturer, vilket ges exempel på i 

strategin ”göra något kriminellt”. Johan ser en möjlighet att få boende i att göra något 

kriminellt och hamna i fängelse. Därmed använder han en annan del av makten för 

att öka sitt handlingsutrymme. De olika sätten att öka sitt handlingsutrymme kan 

också ses som rationella strategier för att öka sin nyttomaximering beroende på vilket 

perspektiv man väljer.  
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Information 
Inom Rational Choice-skolan menar man att de båda parterna måste ha information 

för att ett utbyte ska kunna komma till stånd. Med hjälp av informationen kan 

parterna utveckla strategier för att få det de vill ha. Men när socialtjänsten möter 

klienten är informationen ojämnt fördelad vilket gör att klienten hamnar i underläge. 

Flera av intervjupersonerna upplevde det som om socialtjänsten håller inne med 

information. Dessutom var det flera som tyckte det var svårt att få systemet att hänga 

ihop till en begriplig helhet på grund av alla olika enheter och omorganiseringar.  

Inom Rational Choice kallas det för asymmetrisk distribuerad information när ena 

parten har mer information än den andre. Detta gör det svårt för klienten att hitta 

strategier för att maximera sitt utbyte i relationen. Som vi kan läsa i resultatet, är en 

av intervjupersonernas strategier för att öka sitt handlingsutrymme, att skaffa sig 

information. Detta är dock inget som verkar vara särskilt lätt eftersom ingen av 

intervjupersonerna berättar att de fått information från socialtjänsten utan de är 

tvungna att gå andra vägar. Även om klienten befinner sig i ett underläge, menar 

Rational Choice teoretiker att kontrollen över personen aldrig är total. Ett visst mått 

av handlingsutrymme finns alltid kvar. Som vi kan läsa i resultatet är 

intervjupersonernas upplevelser av sitt eget handlingsutrymme tämligen litet och de 

upplever bara ett fåtal handlingsmöjligheter. Kritiker av Rational Choice teorier 

menar att människan aldrig kan göra rationella val eftersom hon aldrig har all 

information och därmed existerar inte det rationella valet. Utifrån den studie jag har 

gjort verkar informationsproblemet vara ett av problemen intervjupersonerna har 

inför att försöka göra rationella val. Ett annat problem är att deras valmöjligheter är 

mycket få.  

    Johansson skriver i sin avhandling att klientens enda möjlighet att påverka 

gräsrotsbyråkraten är att appellera till dennes vilja att hjälpa. När vi läser om 

intervjupersonernas strategier för att öka sitt handlingsutrymme är det bara Anna som 

lyfter fram strategier som liknar den Johansson föreslår. Hon menar att man måste 

försöka få handläggaren och tro att det är hennes förslag. Annars är 

intervjupersonerna överlag uppgivna över sina möjligheter att påverka sitt 

handlingsutrymme i mötet med socialtjänsten.   

Makten som socialtjänsten har i intervjupersonernas liv inskränker 

intervjupersonernas handlingsutrymme på många sätt, dels genom att socialtjänsten 
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är den myndighet som utgör det sista skyddsnätet. Detta gör att när socialtjänsten ger 

avslag så upplever Johan och Kalle att deras enda alternativ är att stjäla.  

 

Fria val, men hur många handlingsalternativ? 
Enligt Rational Choice-skolan menar man att det sociala samspelets grund vilar på 

intresse för och kontroll över resurser. Resurserna är knutna till kontexten som 

uppstår i det sociala samspelet. I den kontext som uppstår när socialtjänsten möter 

personen utan hem ges handläggaren små möjligheter att se klientens resurser. Det 

ligger i objektiveringens natur att det går att likställa begreppet hemlös klient med 

resurssvag i mötet med socialtjänsten. Däremot kan man tänka sig att 

intervjupersonerna har mer resurser i en annan kontext. Exempelvis så har en av 

intervjupersonerna en anställning på öppenvårdsmottagningen. I detta sammanhang 

kan hans erfarenheter av hemlöshet och drogmissbruk vara en resurs. Men vad har då 

personerna jag intervjuat för handlingsutrymme?  

    I Gudmund Hernes modell styr begreppen makt, intresse och utbyte alla sociala 

interaktioner. Han menar att exempelvis socialtjänsten har makt över klienten om 

socialtjänsten har något som klienten vill ha. Det som klienten kan erbjuda i utbyte 

till socialtjänsten är foglighet (Hagen 2003). I min studie är det givet att 

socialtjänsten har något som mina intervjupersoner vill ha, en bostad. Den svåra 

situationen på bostadsmarknaden som vuxit fram efter 80-talet, har gjort att det har 

blivit allt svårare för personer som avviker att kunna etablera sig på den allmänna 

bostadsmarknaden. I och med att vräkningarna ökat och allmänna bostadsbolag blivit 

allt mer sällsynta kan personer som inte är välkomna på den allmänna 

bostadsmarknaden på grund av hyresskulder eller drogmissbruk bara vända sig till 

socialtjänsten för att få hjälp till en bostad (Sahlin 1996, Löfstrand 2003, Flyghed 

2000). Det enda sättet som individen kan undvika maktutövning på är att avstå från 

det utbyte relationen kan ge (Hagen 2003). I och med det skulle klientens enda 

möjlighet att slippa socialtjänstens maktutövning vara att avstå från det socialtjänsten 

har att erbjuda. En av de motståndsstrategier intervjupersonerna mobiliserar är att 

vägra träffa socialtjänsten. Detta skulle kunna vara ett sätt att komma undan 

maktutövningen, men med priset att de heller inte kan få hjälp till något boende. De 

har alltså inget att tjäna på att vägra samarbeta eller vägra ha kontakt med 

socialtjänsten förutom att de slipper bli stämplade som klienter. Detta gör att de 

personer jag intervjuat upplever att deras handlingsutrymme är litet och därmed har 
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de också få resurser att sätta emot socialtjänstens maktutövning i deras liv. Om 

intervjupersonerna fogar sig efter socialtjänstens krav kan de dock tjäna på 

underordningen eftersom de då kan få hjälp av socialtjänsten. Detta leder till att 

makten upprätthålls i sin nuvarande form. Det blir en cirkel där den normaliserande 

makten omskapar sig själv för att kontrollera de avvikande i samhället (Foucault 

1998). 

 

 

 

SAMMANFATTNING 
 

I min studie har jag frågat mig hur intervjupersonerna upplever socialtjänsten samt 

vilket handlingsutrymme intervjupersonerna upplever att de har i sitt möte med 

socialtjänsten? Jag ville få reda på hemlösas upplevelser och valde därför en 

kvalitativ forskningsmetod med fem intervjuer. Jag läste relevant litteratur i ämnet 

och kom fram till att samhället har blivit allt mer kontrollerande mot avvikande 

individer. Som analysverktyg har jag tagit hjälp av två teoretiska perspektiv. Med 

hjälp av ett maktperspektiv, Foucaults maktanalys, kunde jag belysa det 

kontrollerande samhällets påverkan på intervjupersonernas handlingsutrymme och 

upplevelse av socialtjänsten. Utifrån ett handlingsteoretiskt perspektiv, Rational 

Choice, kunde jag belysa intervjupersonernas handlingsutrymme i förhållande till att 

de är rationella individer som alltid vill göra val för att maximera sitt eget utbyte i en 

sociala relation.  

    Resultatet visar att intervjupersonerna upplever socialtjänsten som kränkande och 

att de har mycket liten möjlighet att vara delaktiga i beslut som rör dem själva. 

Socialtjänsten tar ifrån dem deras självförtroende och för att kunna påverka sitt 

handlingsutrymme behöver personerna stöd i mötet med socialtjänsten.  

    För att få bostad är deras enda resurs att erbjuda att de fogar sig i socialtjänsten 

krav. Alternativt att de helt enkelt struntar i att ha kontakt med socialtjänsten och 

lever utan bostad. Andra studier visar på vikten att personen själv är delaktig i de 

beslut som tas om dennes liv. Det säger även en av intervjupersonerna som menar att 

om socialtjänsten skulle bemöta honom med en personlig respekt skulle det vara 

lättare att foga sig efter deras krav. Om man inte får vara delaktig byter man sitt 

handlingsutrymme mot att få hjälp av socialtjänsten. Men Foucault menar att det 
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finns ett motstånd där det finns makt. Därför gör intervjupersonerna motstånd mot 

den normaliserande makten för att öka sitt handlingsutrymme. Dock visar resultatet 

att de inte har många möjliga handlingsalternativ att välja på om de vill öka sitt 

handlingsutrymme.  

    Slutsatsen blir att socialtjänsten inte uppfattas på något positivt sätt. 

Intervjupersonerna har mycket små möjligheter att maximera sin nytta utifrån sitt 

handlingsutrymme i förhållande till socialtjänsten. Dels på grund av att myndigheten 

inte har förutsättningar att se hela människan bakom klienten. Dels för att 

socialtjänsten blir en av det normaliserande samhällets utposter som vaktar gränserna 

för vad som är godkänt beteende och vad som inte är det. Därmed verkar det vara 

omöjligt för intervjupersonerna som utsätts för denna maktutövning att uppleva 

socialtjänsten positivt. Den enda resurs de har att erbjuda för att få hjälp till bostad av 

socialtjänsten är deras foglighet. Deras handlingsutrymme är därmed litet och studien 

visar att de har små möjligheter att göra det större.  
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SLUTDISKUSSION 
 

Jag ska börja diskussionen med att reflektera över den studie jag genomfört. Därefter 

kommer jag att reflektera kring uppsatsens ämne, resultat och analys.  

 

Reflektion kring tillvägagångssättet 
Att personer som har kontakt med socialtjänsten för sina bostadsproblem har en 

negativ bild av socialtjänsten är kanske inte ett förvånande resultat. Jag anser ändå att 

studiens syfte är relevant. Med hjälp av mina teorier har jag kunnat förstå vad som 

kan ligga bakom deras upplevelser. Förhoppningsvis kan en ökad förståelse leda 

fram till att hjälpen från samhället kan nå fram till de personer som behöver den.   

    För att kunna återge intervjupersonernas upplevelser på ett så riktigt sätt som 

möjligt har jag gjort mitt bästa för att vara öppen för deras upplevelser. Men en 

barriär för att verkligen kunna sätta mig in i deras upplevelser är att jag själv inte 

upplevt hemlöshet. En annan brist i uppsatsen kan vara att den är relativt personligt 

hållen. Jag tycker dock att det lättar upp samt att det även kan vara en del i 

tillförlitligheten då läsaren får beskrivet hur författaren har upplevt studien och hur 

tankarna gått genom arbetet.  

       
Reflektioner kring uppsatsens ämne 
När jag började fundera över hemlöshet kontra socialtjänsten ville jag se hur arbetet 

skulle kunna förbättras och var bristerna fanns genom att försöka ta del av de 

hemlösas egna upplevelser. Allteftersom arbetet har fortskridit har frågorna 

förändrats. Eftersom socialtjänsten är en myndighet som ska garantera allas 

likabehandling och rättsäkerhet och som ytterst styrs av politiska beslut undrar jag 

om det överhuvudtaget är möjligt för individer att uppleva mötet med socialtjänsten 

positivt. Socialtjänsten låter inte intervjupersonerna vara delaktiga i beslut som fattas, 

vilket påverkar deras handlingsutrymme negativt.  Min fråga blir, är det möjligt för 

en myndighet att ge individuell och flexibel hjälp utan stigmatiseringar av olika 

klientgrupper. Jag börjar tro att en sådan målsättning, att ge individuell hjälp innanför 

ramen av myndighetsutövning, är att bita sig själv i svansen. Eller till och med ett 

spel för galleriet.  

    Efter en av intervjuerna pratade jag med föreståndaren för 

öppenvårdsmottagningen. Han menar att individen som behöver hjälp behöver känna 
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att hjälparen tror på honom. Utifrån intervjupersonernas upplevelser verkar det inte 

vara någon på socialtjänstens kontor som trott på dem. Som en annan av 

intervjupersonerna uttryckte det, man behöver möta någon som förstår att vem som 

helst kan hamna i en svår situation.  

    Som jag skrev i resultatet är ingen av intervjupersonerna på god fot med 

socialtjänsten. Deras upplevelse kantas av negativa berättelser. Den studie som 

Löfstrand gjorde i Göteborg kom fram till liknande resultat, hennes intervjupersoner 

upplevde att socialtjänsten snarare stjälpte än hjälpte dem (Löfstrand 2003).  

 

Att vara en klient 
Tidigare studier visar att socialtjänsten har stor makt i intervjupersonernas liv. Ingrid 

Sahlin och Cecilia Löfstrand beskriver hur socialtjänsten fick ökat ansvar i och med 

att hemlösheten hamnade på deras bord. I och med det fick socialtjänsten 

befogenheter att bestämma vem som får bostad och vem som inte får det. Därmed 

kan socialtjänsten både straffa oönskat beteende genom att låta en person hamna 

längst ner i boendetrappan eller belöna genom att flytta upp personen till nästa steg 

(Sahlin, 1996, 1998; Löfstrand, 2001).  

    När socialtjänsten och den enskilde personen möts är det ett tydligt 

maktförhållande som uppstår. Johansson beskriver hur relationerna mellan 

handläggaren och klienterna styrs av fyra delar, den första delen är att handläggarna 

är hårt styrda för att främja en likabehandling. Den andra är att handläggarna tvingas 

specialisera sig för att höja kompetensen och effektiviteten. Därmed försvinner 

möjligheten att behandla klienten som unik. Flera av intervjupersonerna menar att det 

tar lång tid innan de får hjälp. Johansson (1992) menar att det beror på att 

masshanteringen av klienter gör att handläggaren kommer att prioritera beroende på 

ärendets art samt hur stressigt det är. Den fjärde faktorn är balansen mellan service 

och kontroll. Behovsprövningen är kontrollen och det klienten faktiskt får hjälp med 

är servicen. Utifrån dessa fyra punkter kan man förstå de problem de jag intervjuar 

upplever i förhållandet till socialtjänsten. Anledningen till att de upplever att 

socialtjänsten kränker dem skulle därmed ligga i sakens natur, eftersom socialtjänsten 

inte kan se till varje individ och dennes resurser. Flera forskare pekar dessutom på att 

kontrollen ökat och servicen minskat de senaste åren, vilket ytterligare kan vara en 

orsak till varför socialtjänsten upplevs väldigt negativ (Flyghed, 2000; Löfstrand, 

2003).  
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    En av anledningarna till varför socialtjänsten gör intervjupersonen till en klient är 

för att socialtjänsten ska upprätthålla en gräns för sitt verksamhetsområde. Något 

liknande hände 1835 då Pierre Riviere fick fängelsestraff. Då som nu definierar 

företrädarna för makt och kunskap verkligheten utifrån sina egna syften. För att 

kunna legitimera verksamheten samt behålla maktövertaget måste myndigheten 

definiera de avvikande. På grund av att myndigheten gör individen till en klient 

befästs socialtjänstens makt ytterligare och resulterar i att intervjupersonerna känner 

sig kränkta. Spelplanen för klienten och handläggaren är ritad av socialtjänsten. Detta 

påverkar handlingsutrymmet men det påverkar också upplevelsen av socialtjänsten. 

Eftersom mötet inte sker på intervjupersonernas villkor kan de heller inte uppleva 

mötet som något positivt.  

    Man kan nu undra varför människor överhuvudtaget har kontakt med 

socialtjänsten om den nu är så hemsk som intervjupersonerna upplever den.  

 

Synen på hemlösa i samhället 
Ett sätt att objektivera människor i utsatta situationer är att beskriva dem i termer av 

värdiga och ovärdiga fattiga. Intervjupersonernas liknande upplevelser skulle då bero 

på att socialtjänsten kategoriserar dem i grupp och därmed behandlar dem på 

liknande sätt. Deras upplevelse av samhället i allmänhet och socialtjänsten i 

synnerhet skulle kantas av att personer som är utan hem och använder droger och 

eller har ett kriminellt förflutet inte ses som värdiga fattiga (Wagner 1993, Swärd 

1998, Sahlin 1996). Dessa individer hör inte till de värdiga fattiga som är tacksamma 

och som omvärlden ser med blida ögon för att de fallit offer för yttre omständigheter. 

Det är individer som samhället har en önskan att forma om. I resultatet kan vi läsa 

om hur både Maria och Kalle känner sig kränkta och hur socialtjänsten vill 

återanpassa eller forma om dem för att passa in i samhällstrukturen. När vi ser 

tillbaka på historieavsnittet, finns flera exempel på hur de fattiga har delats in i 

värdiga och ovärdiga. Exempelvis under 1500-talet då lösdriveri och tiggeri ansågs 

vara tecken på lathet som ledde till att man blev utslängd från staden. De fattiga som 

däremot ansågs värdiga, det vill säga sjuka eller orkeslösa hade rätt att tigga för sitt 

uppehälle (Lindgren, 2003; Runqvist 2001). Det är därför intressant att fundera över 

vilken syn vi har på fattiga människor idag och var den kommer ifrån. Kanske 

stämmer det som Foucault skriver om indoktrineringen som tjänar maktens syften; 
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”En enfaldig despot kan betvinga slavar genom att belägga dem med 

bojor: en verklig statsman binder dem ännu starkare genom deras 

egna idéers bojor: det är vid förnuftets fasta plan han fäster den 

första länken: bojorna är så mycket starkare som vi inte vet hur de 

är sammansatta utan tror att det är vårt eget verk: förtvivlan och 

tiden fräter sönder kedjor av stål och järn, men förmår ingenting 

mot vanan att förbinda vissa idéer med varandra: de bara gör 

bandet dem emellan ännu starkare, och på hjärnans mjuka fibrer 

vilar de starkaste rikens orubbliga grundvalar.”   

(Foucault 1998 s. 122)  

     

    Efter det avslutande citatet går jag vidare med forskningsfrågor som skulle vara 

intressant att fortsätta undersökningen med. Skillnader i bemötande mellan män och 

kvinnor vilket det skulle vara intressant att göra en egen studie om. Det skulle också 

vara intressant att med hänvisning till historieavsnittet göra en undersökning om hur 

synen på fattiga och fattigdom skiljer sig mellan katolska och protestantiska länder. 

Eller att göra en undersökning huruvida upplevelsen av socialtjänsten skiljer sig 

mellan unga och äldre missbrukare. Det skulle också vara intressant att gå vidare 

med begreppet handlingsutrymme och studera andra resurssvaga gruppers 

handlingsutrymme.  
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BILAGA  
 
Intervjuguide 
 
1, Hur kommer det sig att du vill vara med på intervjun? 
 
 
2, Berätta i detalj om ett möte med socialtjänsten! 
 

Hur upplever du den kontakten?  
Hur går ett möte till? Berätta från det att ni stämmer träff till det att beslut har 
fattats.  
Vilken atmosfär är det?  
Vem bestämmer vad ni ska prata om? 
Hur mycket tid har man till mötet? 
Känns det som om det är dina eller organisationens behov som är i centrum?   

 
3, Kan du påverka vilka typer av insatser/stöd du får, hur då? Berätta! 

Spelar det någon roll vilken handläggare du har? 
Spelar det någon roll vilken stadsdel du tillhör? 

 
4, Blir myndigheten vänligare inställd om du agerar på något speciellt sätt? 

Finns det något du brukar tänka på inför mötet? 
Hur lyckas du förklara dina behov för handläggaren?  
Har du några strategier du vet fungerar på 
mötet?  

 
5, Är det tydligt vilka rättigheter man har som hemlös? 

Är det tydligt vad man kan ansöka om? 
Känns systemet rättssäkert och förutsägbart? 

 
6, Får du information/kunskap om skyddsnätet från socialtjänsten?  
 
7, Skulle du vilja ha med dig någon som stöd när du ska träffa 
socialsekreterare?  
 
8, Kan du vända dig någonstans för att få hjälp i kontakten med socialtjänsten?   
 
9, Vilka möjligheter upplever du att du har för att förbättra din situation? 

Vad finns det för olika  (handlings)alternativ?  
Ger socialtjänsten olika alternativa lösningar/möjligheter/insatser?  

  
10, Hur skulle du vilja att stödet från samhället ser ut i din livssituation?  
 
11, Har du idéer om hur samhället insatser skulle kunna förbättras för personer 
som är utan hem?  
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