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Förord 

Jag vill börja med att tacka Kenneth Sundh och Team APOU för att jag fick möjligheten att vara en 

liten del av det viktiga arbete de utför. Det har varit en ära och jag har lärt mig oerhört mycket av att 

arbeta med människor vilka har forskning som sin profession. Sedan vill jag tacka mig själv för att jag 

har gett mig själv tid att skriva det här arbetet i min egen takt. Sist men absolut inte minst vill jag tacka 

min dotter Tova, min ständige vapendragare, för att hon med sin klokhet och sitt tålamod funnits där 

när jag som mest behövt det.  

 

  



Sammanfattning 

Den här studien syftade till att fördjupa förståelsen av vilka metoder som kan användas och utvecklas 

för samverkan kring bostadslöshetsfrågor i Stockholms stadsdelar, samt att identifiera eventuella 

strukturella hinder som negativt inverkar för individer att förbättra sin situation på bostadsmarknaden. 

Projektmedarbetare i Hemlöshetssamordnarprojektet i Skarpnäck stadsdelsförvaltning, anställda inom 

stadsdelen samt enskilda klienter intervjuades och resultatet analyserades utifrån teorier om 

samverkan, Empowerment och mobilisering av partiskhet. Resultatet visar på att det finns både 

individuella och strukturella faktorer som negativt påverkar bostadssituationen i samtiden. Individuella 

faktorer visade sig vara bristande språkkunskaper, ett litet kontaktnät samt okunskap om det svenska 

välfärdssystemet. De strukturella faktorer som visade sig handlade om att det byggs för få bostäder 

som människor i en utsatt boendesituation har råd att bo i och att bostadsfrågan inte har en prioriterad 

plats på den svenska välfärdsagendan. Studien visade även att projekt som 

Hemlöshetssamordnarprojektet är viktiga och fruktbärande för både enskild klient, för professionella 

som arbetar och samverkar kring dessa frågor i de olika stadsdelsförvaltningarna och för att belysa och 

erkänna bostadsbristen som ett verkligt problem i dagens välfärdssamhälle. 

Nyckelord; Samverkan, Empowerment, mobilisering av partiskhet, bostadsmarknad, politiskt ansvar.  



Title: 

How can we cooperate with issues of homelessness? 

- Voices from those it concerns  

Abstract 

The aim of this study was to deepen the understanding of which methods that can be used and 

developed for cooperation around issues of homelessness in the municipalities of Stockholm, and to 

identify any structural obstacles that negatively impacts individuals to improve their situations on the 

housing market. Project employees in the Housing coordination project in Skarpnäck district 

administration, employees in the municipality and individual clients were interviewed and the result 

from the interviews were analysed by theories of cooperation, Empowerment and mobilization of 

partiality. The result shows that there is both individual and structural factors that negatively impacts 

the housing situation in contemporary Sweden. The individual factors were shown to be lacking 

knowledge in the Swedish language, few private contacts and ignorance of the Swedish welfare 

system. The structural factors that was shown dealt about the lack of building new and affordable 

housing for those who are in an exposed position at the housing market and that the issue of 

homelessness does not have a priority location on the Swedish welfare agenda. More to that, the study 

showed that projects like the Housing coordination project is important for both the individual client, 

to professionals working with and cooperating with these issues in the municipalities and to illustrate 

and admit the lack of housing as a real problem in today’s welfare community.  

Key words; cooperation, Empowerment, mobilization of partiality, housing market, political 

responsibility. 
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Bakgrund 

Inledning  

Jag kom i kontakt med det projekt som kommer att vara i fokus i den här uppsatsen genom Kenneth 

Sundh, Fil Dr i socialt arbete, tidigare lektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Jag fick höra att 

Kenneth Sundh och hans team inom APOU- Akademin för personal och organisationsutveckling, 

behövde hjälp med datainsamling till ett utvärderingsprojekt av hemlöshetssamordning i Skarpnäcks 

stadsdelsförvaltning. Jag tog kontakt med honom och vi beslutade om ett samarbete och ett 

kunskapsutbyte.  

     Hemlöshetssamordnarprojektet har från och med augusti 2015 arbetat med att förhindra vräkningar 

och öka stödet till personer i stadsdelen till en mer stabil boendesituation. Utvärderingsteamet har 

identifierat tre övergripande områden som projektet täcker. Det första är ett mer grundläggande 

arbetsområde vilket syftar till att ge personer med en mindre säker position på arbetsmarknaden mer 

handgripligt och motivationsinriktat arbete och stöd för konkret hjälp att kunna orientera sig på 

arbetsmarknaden. Det andra arbetsområdet inbegriper utveckling av vräknings- och 

hemlöshetsförebyggande strategier och tillvägagångssätt för både barnfamiljer och individer. Här 

krävs att samverkansformerna inom Skarpnäcks stadsdelsförvaltning utvecklas. Även samverkan med 

kommunala bostadsbolag skulle behöva utvecklas för att förbättra boendesituationen i stadsdelen. Det 

tredje arbetsområdet är en kartläggning av vilket behov av stöd som finns samt utvecklandet av 

existerande metoder för att möta dessa behov. För att göra detta krävs en kartläggning av vad 

personerna som befinner sig på bostadsmarknaden har för villkor för att få en stabilare 

bostadssituation (Sundh et al 2017).  

     Hemlöshetssamordnarprojektet i Skarpnäck stadsdelsförvaltning har varit ett metodutvecklande 

arbete inom området hemlöshet. För att driva sina frågor behöver de som vill ändra på något, i det här 

fallet Hemlöshetssamordnarna och deras klienter, utveckla motmaktsstrategier. En av dessa strategier 

är liknar jag vid begreppet mobilisering av partiskhet, vilken innebär att man försöker samla grupper 

som delar samma uppfattning som en själv i syftet att skapa opinon och på det sättet lyfta den enade 

gruppens hjärtefrågor. I det här fallet rör det sig om frågor som är aktuella på den samtida 

bostadsmarknaden i Stockholm i synnerhet men även i Sverige i allmänhet. Exempelvis ville man i 

Hemlöshetssamordnarprojektet lyfta frågan om olika eventuella strukturella hinder på 

bostadsmarknaden. Bildandet av ett nätverk, vilket Hemlöshetssamordnarna arbetat med, är även det  

ett exempel på en motmaktsstrategi. Här mobiliserade man sig för att stödja uppfattningen att 

bostadsmarknaden måste göras mer tillgänglig för grupper som saknar resurser. Man använde sig även 

av ledarpositionerades inflytande för att lyfta dessa frågor inom förvaltningen, vilket är ännu ett 

exempel på hur arbetet med att utveckla strategier för mobilisering av partiskhet kan se ut. 

 Hemlöshetssamordnarprojektet har varit en försöksverksamhet med olika former av projekt för att 

hjälpa och stödja människor som har problem med hemlöshet och osäkra situationer på 
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bostadsmarknaden. Projektet har pågått parallellt i 10 av Stockholms 14 stadsdelar och deras arbete 

har som i Skarpnäcks SDF gått ut på att möta familjer och enskilda individer och hjälpa dem till en 

mer stabil bostadssituation. Man har bland annat efter en initial bedömning av klienternas resursstyrka 

arbetat efter tre kategorier av bostadssökandes olika behov av hjälp och stöd.  

Problemformulering 

På Stockholms bostadsmarknad är det är långa köer till förstahandskontrakten och andrahandshyrorna 

har skjutit i höjden. Vissa bostadssökande grupper är mer utsatta än andra. Ungdomar utan lång kötid, 

ensamstående med låg inkomst, invandrare/nyanlända och personer med olika sociala problem har 

särskilt svårt att etablera sig på bostadsmarknaden (Socialstyrelsen, 2011). Samverkansproblem mellan 

förvaltning med både kommunala och privata bostadsbolag är ännu en försvårande omständighet för 

utsatta grupper som vill skaffa sig en stabilare bostadssituation (Sahlin, 2013). I 2 kap 1§ SoL 

(2001:453) står att kommunen har det yttersta ansvaret för sina invånare att ge dem den hjälp och stöd 

de behöver. I 3 kap 2§ SoL står det att socialnämnden i sin verksamhet ska främja för den enskildes 

rätt till bostad, arbete och utbildning. Barnkonventionens 27:e artikel säger att konventionsstaterna ska 

vidta åtgärder för barns rätt till bostad. Barnkonventionens 3:e artikel handlar dock om att samhället i 

stort och myndigheter samt privata och sociala välfärdsorganisationer har ett delat ansvar i frågan. 

Enligt SOU (2005:88) vräks fortfarande barnfamiljer. 50% av alla vräkningar involverar barn vilket 

innebär att det fortfarande finns brister i system och organisation kring dessa viktiga frågor. Att utröna 

vilka hinder som befinner sig på en strukturell nivå och vilka som är individuella är viktigt för att 

arbetet med bostadslösheten i dagens Sverige ska kunna utvecklas på bästa sätt. 

Syfte  

Syftet med den här studien är att fördjupa förståelsen av vilka metoder hemlöshetsamordnarna i 

Skarpnäck har utvecklat i arbetet med att stärka boendesituationen för utsatta och dess möjliga 

påverkan på klienternas boendesituation, samt identifiera eventuella strukturella hinder som negativt 

inverkar för klienterna att förbättra sin situation på bostadsmarknaden.  

Frågeställningar 

Utifrån syftet har följande tre mer konkreta frågeställningar formulerats. 

• Hur har Hemlöshetssamordnarna arbetat för att uppnå sitt syfte? 

• Vad tycker klienterna om Hemlöshetsprojektet? 

• Kan ett internprogram som Hemlöshetssamordnarprojektet identifiera och påverka eventuella 

strukturella hinder?  



8 

 

Studiens avgränsningar  

Jag har valt att avgränsa mig till att undersöka hur samverkansarbetet mellan Skarpnäcks 

stadsdelsförvaltning, hemlöshetssamordnarna på mottagningsenheten i Skarpnäck och 

samverkanspartners på ekonomiskt bistånd i Skarpnäck har gått till och klienternas upplevelser av 

detta arbete. Samtliga intervjuade enskilda klienter är invandrade eller flyktingar och boende inom 

SHIS:s korttidsboende, vars innebörd förklaras härefter. 

Centrala begrepp  

Korttidssboende; SHIS - Stiftelsen hotellhem i Stockholm är ett av många privata bostadsföretag som 

hyr ut bostäder till kommunen i andra hand. SHIS:s egen beskrivning av sin verksamhet; ”SHIS har i 

uppdrag av kommunfullmäktige att tillgodose behovet av särskilda bostäder för familjer med 

minderåriga barn. Uppdraget är kopplat till ett särskilt avtal som socialnämnden administrerar för 

stadens räkning. Det senaste avtalet är fastställt av socialnämnden och SHIS styrelse i juni 2012. 

Avtalet gäller från och med den 1 augusti 2012. Det bygger på samverkan och samarbete samt 

ömsesidigt förtroende och följs upp var fjärde månad av kontaktpersoner på ledningsnivå vid SHIS 

och socialförvaltningen”. En av SHIS målgrupper är familjer med minderåriga barn som har 

svårigheter att ordna bostad själva och målet är att de så fort som möjligt ska komma in på den 

reguljära bostadsmarknaden. Maximal boendetid är 5 år vilket Hyresnämnden fastslagit med hänsyn 

till besittningsrätten. I undantagsfall och med särskilda skäl kan kontraktet förlängas i 1 - 2 år 

beroende på rådande omständigheter. Den stadsdelsnämnd som remitterat är ansvarig för ärendet 

under hela boendetiden (www.shis.se). 

Den sekundära bostadsmarknaden; Ingrid Sahlin, forskare vid Lunds universitet, var den första som 

redan på 1980-talet snuddade vid begreppet den sekundära bostadsmarknaden (Socialstyrelsen, 2015). 

Hon beskrev den som att det handlar om bostäder som hyrs ut i andra hand utan besittningsrätt och 

med villkor för boendet som vanligtvis inte brukar ställas av hyresvärdar.  Boverket och 

Socialstyrelsen fick senare, 2007, ett gemensamt uppdrag att ta fram en plan för kartläggning av denna 

sekundära bostadsmarknad. Tillsammans har de kommit fram till vilka boendelösningar som ska ingå i 

definitionen av den sekundära bostadsmarknaden och det handlar om;  

• ”Kommunernas utbud av boendelösningar för personer som inte själva kan skaffa sig en 

bostad, eftersom de av olika anledningar inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie 

bostadsmarknaden. 

• Boendelösningar med någon form av hyresavtal, vanligtvis andrahandskontrakt där boendet är 

förenat med tillsyn eller särskilda villkor eller regler” (Socialstyrelsen, 2015, sid 9). 

I definitionen ryms bostäder där tanken och målet är att den boende sedermera ska få bo kvar och få ett 

ordinärt hyresavtal i den aktuella bostaden, utan regler och villkor, men definitionen inbegriper även 

http://www.shis.se/
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bostäder där avsikten är att den boende så småningom flyttas vidare till en annan bostad, till exempel 

genom att ta ett steg längre upp i boendetrappan eller flytta till en egen bostad. Knutagårds (2006) 

beskrivning av Den sekundära bostadsmarknaden innebär att socialtjänsten är förstahandshyresgäst 

för en lägenhet som sedan hyrs ut till klienter i andra hand, fast med speciella villkor som inte finns på 

den ordinarie bostadsmarknaden. Den sekundära bostadsmarknaden tendera att expandera. Till den 

sekundära bostadsmarknaden har bland annat boendetrappan kopplats som en strategi för att lösa 

bostadsproblemet för vissa individer, ofta med sociala problem. Idén med boendetrappan är att klienter 

skall kunna kvalificera sig steg för steg för att till slut få ett eget förstahandskontrakt på den ordinarie 

bostadsmarknaden (Knutagård, 2006). Samtidigt har den sekundära bostadsmarknaden ökat och 

expanderats i takt med boendetrappans införande (Sahlin 2005). Stockholms stad har även köpt upp ca 

400 bostadsrätter vilka hyrs ut i andrahand till klienter (Tore Svendsen, personlig kommunikation 

12/5–2017). 

Metod  

I metodkapitlet kommer jag att börja med att redogöra min forskningsansats. Efter det följer ett avsnitt 

om de metoder jag använt mig av i arbetet med datainsamlingen. Följer gör ett avsnitt om sökandet 

efter litteratur om liknande projekt och sedan redovisas tillvägagångssätt och urval. Tills sist 

analysmetod och en kritisk metoddiskussion samt forskningsetiska överväganden. Kapitlet avslutas 

med en kort sammanfattad kommentar.  

Forskningsansats 

Studiens metodologiska inriktning är en kvalitativ fallstudie av ett projekt som har handlat om 

bostadslöshetsfrågor. Enligt Merriam (1994) är fokuset i en kvalitativ fallstudie ett fenomen, projekt 

eller verksamhet som kan belysas ur en mängd olika aspekter och gör det möjligt att använda en rad 

olika datainsamlingsmetoder.  

Datainsamlingsmetod 

I studien har två huvudsakliga datainsamlingsmetoder använts – semistrukturerade intervjuer med 

professionella nyckelpersoner och med de klienter som använt sig av Hemlöshetssamordnarnas 

projektverksamhet samt genomgång av material om liknande verksamheter. 

Intervjuer  

Studien omfattade fyra egna kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Tre stycken med enskilda 

klienter och en med de två Hemlöshetssamordnarna i Skarpnäck SDF samt sammanfattningar av tre 

intervjuer med samverkanspartners på Skarpnäcks SDF utförda av medlemmar i team APOU. I den 

semistrukturerade intervjun har frågorna dels en intervjuguide som följs, men ordningsföljden kan 
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även variera. Man har generellt sett ett mer öppet arbetssätt med mer allmänt formulerade frågor än i 

den strukturerade intervjun och det är vanligt att intervjuaren ställer följdfrågor för att få djupare och 

mer nyanserade svar (Bryman, 2008). I den kvalitativa intervjun vill man komma åt intervjupersonens 

intressen, känslor, tolkningar och upplevelser av händelser och mönster (Bryman, 2008). Den 

semistrukturerade intervjuns flexibilitet lämnar utrymme för nya tankar hos intervjuaren och därmed 

också nya frågor att ställa i intervjun. Att ställa så kallade probes, mer utvecklande frågor som; ”Hur 

menar du då?” ”Kan du berätta mer?” ”Vad gjorde du sedan?” ”Varför då?”, ger mer omfattande och 

kompletta berättelser. Åt andra hållet kanske intervjuaren stryker vissa frågor eller följdfrågor då de 

inte längre anses relevanta (Berg & Lune, 2012).  

 

Sökandet efter studier av andra liknande projekt - litteratursökning 

Insamlandet av data har även inneburit sökande efter andra empiriska studier om arbete med 

bostadslöshetsfrågan. Utöver Socialstyrelsens och Länsstyrelsernas samt Ersta Sköndal Bräcke 

Högskolas databaser använde jag mig av Google scholar, Socindex, PsychINFO, Swepub och Diva. 

Jag hämtade inspiration till mer litteratur i litteraturlistorna i de artiklar jag fann intressanta. Taktisk 

sökning efter relevans i sökorden och stegrande årtal för publikation för att kunna följa en eventuell 

utveckling över tid. Sökord som användes; social housing, bostad först, housing first, bostad åt alla, 

hemlöshetssamordning, samverkan, cooperation in social services, homelessness projects, homeless 

refugees, housing projects, homelessness, homelessness prevention, mobilization, social mobilization.    

Tillvägagångssätt 

Studiens tillvägagångssätt lades upp enligt följande; först intervjuades de två projektmedarbetare som 

hållit i projektet. Detta för att deras tankar och åsikter om hur arbetet sett ut kändes som en intressant 

ingång. Vi träffades alla tre på ett café, intervjupersonerna fick själva välja var de ville att vi skulle 

ses. Ljudupptagning skedde efter förfrågan om det var OK, med hjälp av en diktafon. Sedan 

intervjuades enskilda klienter, merparten boende inom SHIS, om hur de upplever sin nuvarande 

situation, om de känner att de har fått den hjälp av projektet de behöver och om de inte känner att de 

har fått det, vad har de saknat? Klienterna fick även berätta om sina tankar gällande framtiden och hur 

de tror att deras bostadssituation kommer att se ut då. Under intervjun säkerställdes att allt var korrekt 

uppfattat genom att summera det som sagts och med jämna mellanrum. Intervjufrågorna utformades 

klart och tydligt utan svårbegripliga facktermer och ord. Vid transkriberingen av klientintervjuerna 

togs även extra hänsyn till suckar, skratt, tveksamhet eller självklarhet i svaren och eventuella 

tystnader som uppstod eller om någon uttryckte sig kraftfullt på något sätt (Langemar, 2010). Detta för 

att ge ytterligare tyngd åt det de sade och för att säkerställa att ingen viktig information försvann under 

tolkningen.  
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Urval 

Urvalet av intervjuerna var ett så kallat strategiskt kriterieinriktat (Bryman, 2008) sådant på grund av 

att studien är en del av en utvärdering av ett enskilt projekt. Projektmedarbetare i Skarpnäcks SDF och 

enskilda klienter tillfälligt bosatta inom SHIS korttidsboende deltog i sammanlagt fyra intervjuer. 

Intervjupersonerna ansågs enligt mig uppfylla de kriterier som krävs för att förmedla relevant 

information för att besvara studiens frågeställningar (Merriam, 1994). Jag fick även ta del av 

intervjumaterial som teamet i APOU samlat in. Dessa intervjuer utfördes med enhetschefen för 

avdelningen ekonomiskt bistånd i Skarpnäck, samt en ekonomihandläggare och en socialsekreterare 

båda positionerade inom Skarpnäcks SDF. Kontakt etablerades via mail med kontaktuppgifter 

förmedlade av Kenneth Sundh.  

Analysmetod - databearbetning 

Intervjuer 

Enligt Kvale & Brinkman (2014), är forskningsintervjuns öppna struktur både en tillgång och ett 

problem i intervjuundersökningar. Det problematiska är att det kan vara svårt att sätta upp ett system 

för hur man ska genomföra en intervju, då det inte finns några standardiserade regler eller 

tillvägagångssätt för hur man ska genomföra en forskningsintervju. Det finns dock vissa angreppssätt 

man kan välja. Målet med dessa angreppssätt är att göra det möjligt för intervjuforskaren att fatta 

genomtänkta beslut om metoder på grund av kunskap om studiens ämne, vilka tillgängliga alternativ 

som finns, samt att ta hänsyn till de implikationer och de förutsedda konsekvenser de olika valen får 

för intervjuprojektet (Kvale & Brinkman, 2014). Vid bearbetningen av intervjudata användes så kallad 

tematisk kodning efter frekvens, intensitet och omfattning (Kvale & Brinkman, 2014, Berg & Lune, 

2012). Exempelvis var ordet tillgänglighet ett frekvent återkommande ord i Hemlöshetssamordnarnas 

intervju.  

Bearbetning av insamlad litteratur om andra projekt  

Jag har läst igenom och kategoriserat den insamlade materialet under två rubriker – andra 

bostadslöshetsprojekt och politiska beslut och dess påverkan. Se kapitlet om tidigare forskning. 

Kritisk metoddiskussion 

En kritisk aspekt på val av metod är att studien pågick parallellt med en utvärdering av en verksamhet. 

Trots att både utvärdering och forskning använder liknande samhällsvetenskapliga metoder och i en 

övergripande mening strävar efter att ge en rättvis och ”sann” bild av verksamheten kan 

utvärderingens mer direkta intresse av om verksamheten fungerar som det var tänkt begränsa det mer 

generella syftet med forskningsfrågorna. Den frågan har diskuterats och problematiserats vid 

handledningstillfällena.  
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Forskningsetiska överväganden 

Studien följer deltagaretiken enligt forskningskravet och individskyddskravet. Forskningen anses vara 

samhället till gagn då arbetet med bostadsfrågor är av stor vikt och mer aktuellt än på länge. Hänsyn 

till individskyddskravet innebar bland annat att informanterna redan från första början fick godkänna 

att ljudupptagning skulle komma att användas under samtalet. I övrigt följde studien Vetenskapsrådets 

(2002) fyra forskningsetiska principer enligt följande;   

Informationsskyddskravet; En kort information om undersökningen i stort gavs i början av intervjun. 

Informationen innehöll deltagandets syfte och innebörd, samt en redogörelse för i vilket moment i min 

utbildning studien ingår. Information gavs även om deltagarnas rätt att ta del av det resultat som 

framkommit av studien.  Deltagarna blev informerade om att deltagandet var frivilligt och att de när 

som helst kunde avbryta intervjun.   

Samtyckeskravet; För att ytterligare säkerställa hänsyn till samtyckeskravet, påmindes informanterna 

om att deras deltagande var frivilligt.   

Konfidentialitetskravet; Eftersträvan har varit att kunna erbjuda våra deltagare konfidentialiet genom 

hela forskningsprocessen. Deltagarnas namn och personuppgifter samt andra anonymitetesröjande 

uppgifter fanns vare sig med på protokoll, bandinspelning eller utskrifter. Kodning och fingerade   

namn användes genomgående under hela arbetet.  

Nyttjandekravet; Slutligen informerades intervjupersonerna om nyttjandekravet, det vill säga att 

informationen som framkommit under våra samtal endast skulle komma att användas i 

forskningsändamål och ej i kommersiella syften, men att andra studenter, opponenter och handledare 

samt examinatorer kommer att ta del av den.  

Vid intervjuerna med klienterna användes tolk i samtliga fall. Det finns flera lagrum som behandlar 

rätten till tolk, bland andra SoL 1§; "Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens 

grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva 

deltagande i samhällslivet". Vid dessa intervjuer togs också extra hänsyn till att rikta fokus på 

intervjupersonen, inte på tolken, då det är viktigt att skapa en god relation med den man intervjuar.  
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Tidigare forskning  

Tidigare forskning omkring hemlöshet har i hög grad riktat in sig på målgrupper med psykisk ohälsa 

och missbruk som bakomliggande faktorer till hemlöshet. I genomgången av tidigare forskning har det 

inte funnits så mycket forskning kring just invandrare och flyktingars bostadssituation och position (se 

sökord i metodkapitlet). Jag har dock valt att dela upp den tidigare forskning jag hittat i två avsnitt. 

Det ena behandlar tillvägagångssätt i tidigare bostadslöshetsprojekt, i det andra avsnittet belyses 

politiska beslut och dess påverkan i bostadsfrågan.  

Andra bostadslöshetsprojekt och hur de har arbetat 

Individuella vs strukturella orsaker till hemlöshet diskuteras flitigt i den litteratur jag hittat. 

Uppdelningen innebär i stort sett att man kan se orsaken till hemlösheten på olika sätt och med fokus 

på olika problem. Uppdelningen kan sägas antingen skylla på offret, de individuella orsakerna till 

hemlösheten menas ligga inom den hemlöses egna ansvar. Här finns orsaken till hemlösheten inom 

den egna personen som ”inte klarar av att bo”. Eller så ses offret som just ett offer för omständigheter i 

dennes liv som denne inte kan råda över. En tredje uppfattning är att problemet består i bristen på en 

adekvat servicefunktion för de hemlösa från myndigheter och instanser som arbetar med dessa frågor 

(Blid, 2008). 

    Det har gjorts en del försök att motverka hemlöshet genom historien. Housing first (Tsemberis, 

2010) är en modell som utvecklades på 1990-talet men som inte alls fått lika stor framgång i Sverige 

som i USA, där den utvecklades. Modellen går ut på att först ge hemlösa en lägenhet och därefter låta 

dem att ta itu med sina sociala svårigheter (Tsemberis, 2010), exempelvis ta upp kontakten med sina 

barn eller ta itu med sina missbruksproblem (Sahlin, 2013). Det är dock ovanligt att svenska 

hyresvärdar vill upplåta hyreskontrakt till någon som har vissa sociala svårigheter och ge dem en 

chans enligt Housing first – modellen (Sahlin, 2013).  

     I Martin Knutagårds (2006) utvärdering av tre olika bostadsprojekt i Malmö diskuteras samverkan i 

offentlig verksamhet. Han menar att mål är väldigt vanskliga att utvärdera i offentlig verksamhet av 

flertalet skäl. Ofta är målen oklart och svepande formulerade och har även ibland ett motstridigt 

innehåll. Även om man har varit tydlig med att formulera målen är det ofta tydliga handlingsstrategier 

och tillvägagångssätt som saknas. Vidare fortsätter Knutagård (2006) med att hela diskursen och 

politiken kring bostadslöshetsfrågan har förskjutits till Socialtjänstens skrivbord, när det egentligen 

handlar om frågor som borde lösas med bostadspolitiska medel och en väl fungerande 

bostadsförsörjning. Kommunens ansvar är att sörja med bostäder åt de människor som vistas i den 

(Lag 2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, men arbetet med bostadslösheten har 

sakta men säkert kommit att bli en fråga för Socialtjänsten snarare än för kommunpolitikerna. Vidare 

skriver Knutagård (2006) om att man under utvärderingen kom att se att det finns en högre andel 

hemlösa personer med ”etnisk minoritetsbakgrund” i Sverige, Holland, Italien, Österrike och 
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Frankrike än i övriga europeiska länder och detta på grund av den höga inflyttning som varit aktuell 

här. Invandrare och flyktingar lever oftare under mer osäkra bostadsförhållanden och ofta utan 

besittningsrätt. Trångboddhet är ett stort problem i dessa grupper. Trångboddhet anses bidra till att 

barn hämmas i sin utveckling, både psykiskt och fysiskt. Ofta har barn i trångbodda familjer olika 

känslomässiga problem så som ångest och depression samt beteendeproblem. Den motoriska 

utvecklingen kan hindras då de har få möjligheter till fysisk aktivitet. Att bo i ett hotellrum, med en 

ständig rädsla för att bli utslängda kan bidra till att barn inte utvecklar sin motorik i samma takt som 

ett barn som bor större och har mer yta att leka på och inte behöver vara stilla. Språkutvecklingen kan 

också hämmas, då barn som är hemlösa eller lever i en instabil bostadssituation ofta också har stora 

problem i skolan. Detta kan bero på att de får flytta runt och får lång resväg till skolan. Det kan även 

bero på att de ofta inte har föräldrar som kan hjälpa till med läxläsning på grund av deras egna 

bristande språkkunskaper. Pressen det innebär för föräldrarna att bo under otrygga förhållanden kan 

även bidra till hinder i kommunikationen mellan barn och förälder (Hess, 2004, refererad i Knutagård, 

2006). 

    SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsbolag) sammanställde 2014 en rapport framtagen inom 

ramen för ett fyrpartsprojekt mellan SABO, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges 

kommuner och landsting. Man ville se en utveckling där parter på bostadsmarknaden i samarbete med 

kommunen tar ett gemensamt ansvar för personer som har svårt att ta plats på den ordinarie 

bostadsmarknaden. I arbetet med detta har man samlat in, analyserat och presenterat erfarenheter från 

lokalt samarbete mellan kommuner och bostadsmarknadens parter för att se hur de samverkar (SABO, 

2014). Jag anser deras slutsatser vara viktig kunskap och information vara relevanta för att reflektera 

över i denna uppsats tredje frågeställning. SABO (2014) kom fram till fem viktiga slutsatser;  

1. ”Bostadsförsörjningen är en kommunledningsfråga”; Ibland söker lokala politiker lösningar 

för en kategori i taget, exempelvis kan ibland unga bostadslösa prioriteras, medan det i andra 

fall handlar om en särskild invandrargrupp som behöver prioriteras, ibland handlar det om 

äldreboenden som behöver byggas. Denna styrning medför en ryckighet i arbetet, enligt 

SABO:s (2014) rapport.  

2. ”Samordning och samverkan är A och O”; I SABO:s rapport framkommer att det krävs ett 

samspel och en samverkan mellan olika aktörer för att bostadsförsörjningen skall fungera. Det 

är därför viktigt att alla känner till varandras roller och olika ansvar. Flera av 

intervjupersonerna i denna studie konstaterade att det tar lång tid att bygga relationer och att 

det är viktigt att kunna känna tillit sinsemellan; förtroende är en stor framgångsfaktor. Dock 

kan starka personliga relationer också ha en baksida i och med att verksamheten blir starkt 

personberoende. I rapporten konstaterades även att kommunerna ibland har problem med att 

nå fram till de privata fastighetsägarna, då det traditionella bostadslöshetsarbetet främst har 

bedrivits i samarbete med allmännyttiga bostadsföretag.  
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3. ”En väg in” är en framgångsfaktor; Vägen in på bostadsmarknaden är beroende av att fler 

intressenter - myndigheter, bostadsföretag, allmännyttan, privata fastighetsägare med flera har 

en kontaktväg till kommunen. Vissa kommuner har löst detta genom att ha en 

boendesamordnare som sköter kontakterna inom det organisatoriska arbetet. ”En väg in” kan 

även användas som argument för att få fler privata fastighetsägare att ingå i olika former av 

samverkan kring bostadslöshetsfrågor.  

4. ”Det behövs fler bostäder”; I stort sett alla kommuner som SABO tittade närmare på påtalades 

bygga för få bostäder för efterfrågan. År 2013 hade 126 av landets 290 kommuner 

bostadsbrist. Detta enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät. Boverket visade dock på att 

svårigheterna med att ordna bostäder inte egentligen har en direkt kontakt med bostadsbristen, 

då det även i kommuner med bostadsöverskott är svårt för utsatta grupper att få bostad. I 

allmänhet är bostadsmarknadens gränser sällan desamma som kommungränserna, vilket ställer 

ytterligare krav på samordning.  

5. ”Det behövs samordning och ökat statligt ansvar”; staten bör ta det övergripande ansvaret för 

att förbättra arbetet med och regler kring problem av bostadssocial karaktär. Bostadsbristen 

och avsaknad av vissa lägenhetstyper leder till att det blir ännu svårare att lösa bostadsfrågan. 

Särskilt flyktingar och dess anhöriga är utsatta, konstaterar SABO, och menar att det krävs 

insatser från flera håll samtidigt vad gäller politik som har med bostad, integration, 

arbetsmarknad samt socialpolitik. Hur staten samordnar dessa olika politikområden har stor 

betydelse för hur arbetet med att ordna bostäder för flyktingar kan utföras.  

 

Om politiska beslut och dess påverkan  

Ingrid Sahlin (2013) tar upp bostadslösheten som ett politiskt resultat. Hon menar att hemlöshet inte är 

ett problem som inte går att undvika utan ett ”resultat av politiska val och beslut”. Hemlöshet och 

bostadsfrågor är ett gammalt fenomen. Från 1800-talets fattighus där man betalade hyra genom att 

tillhandahålla gratis arbetskraft, via trångboddheten på 1930-talet vilken ledde till ett drastiskt minskat 

barnafödande, till 1950-talet då en rad allmännyttiga bostadsföretag bildades och sen vidare till 1960-

talets mitt då det så kallade miljonprogrammet startade och bostadsbristen hävdes. 1980 beskrevs 

bostadslöshet inte längre som ett socialt problem (Sahlin, 2013). Sedan dess har det varit ett slags 

bollande med frågan fram och tillbaka och olika insatser, eller inga insatser alls i vissa perioder, har 

satts in beroende på vilken stadsminister vi har haft, menar Sahlin (2013). En milstolpe i 

liberaliseringen av bostadsmarknaden är stadens utförsäljning av kommunala bostäder till 

bostadsrättsföreningar, andra de skatteregleringar som under 2000-talet stimulerat till omvandling av 

hyresrätter till bostadsrätter. I samband med detta menar författaren att riksdagen tog en definitiv 

ställning mot så kallad social housing (ibid).   

 2015 fick samtliga Länsstyrelser i uppdrag från regeringen att stödja kommunerna i arbetet med att 
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hjälpa och underlätta inträdet på bostadsmarknaden för både resurssvaga personer och övriga som har 

svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Att motverka hemlöshet och minska och förebygga 

avhysningar ingick också i uppdraget. Barnfamiljer var i fokus för arbetet. I uppdraget ingick att 

Länsstyrelserna särskilt skulle lyfta behovet av att kommunerna i sina anvisningar till sina 

allmännyttiga bostadsbolag skulle betona deras sociala roll (Länsstyrelsen, 2015). 

 Det främsta hindret i bostadslöshetsfrågan är att det byggs för få bostäder. Enligt Länsstyrelsernas 

rapport skulle vi idag behöva producera lika många bostäder som under miljonprogrammet på 1960- 

och 70-talet, det vill säga att vi skulle behöva bygga 100 000 bostäder per år. Det konstateras att 

behovet av bostad är störst hos grupper med svag ekonomi, vilket blir problematiskt då de lägenheter 

som byggs kostar så mycket att bygga, så att hyrorna blir för höga för dessa hushåll att betala. De 

utsatta grupperna är ungdomar, pensionärer, nyanlända. Kvinnor är i regel mer utsatta än män, då 

deras inkomst oftast ligger lägre än männens. Särskilt utsatta till följd av svag ekonomi är föga 

förvånande ensamstående kvinnor med barn. Ofta saknas det riktlinjer för bostadsförsörjning i 

kommunerna och generellt sett behövs politiskt fastställda planer och strategier samt samverkan 

mellan kommun och förvaltning kring hur de ska arbeta med de behov som finns i kommunen. Man 

behöver strukturera upp och fördjupa sig kring hur de tillsammans kan arbeta strategiskt med detta. 

Även samverkan med privata bostadsföretag bör ökas (Länsstyrelsen, 2105). 

 Enligt Cecilia Löfstrand (2010) har två socialpolitiska reformer i arbetet mot att besegra 

hemlösheten i Sverige på ett hållbart och långsiktigt sätt implementerats i svenska kommuner. Dels en 

demontering av det redan existerande ”vandrarhemssystemet” och en samtidig montering av den så 

kallade trappstegsmodellen, dels ett slags avvecklande av trappstegsmodellen och ett inträde av nya 

aktörer på bostadsmarknaden i form av privata aktörer. Dessa privata aktörer kan också kallas 

vinstdrivande bolag, vilka på uppdrag av kommunen tillhandahåller andrahandsbostäder till klienter i 

de olika stadsdelsförvaltningarna. Man kan alltså se att det finns socialpolitiska reformer mot att 

besegra hemlösheten i Sverige, men att det ofta handlat om en politisk reform som byts ut mot en 

annan. Man avvecklar något och monterar samtidigt något nytt.  

Sammanfattande kommentar  

I genomgången framgår sammanfattningsvis att det finns en debatt om orsakerna till 

bostadslöshet/hemlöshet skall sökas på individnivå eller på en strukturell nivå. En tredje position är att 

myndigheter misslyckats med att förebygga strukturproblem som leder hemlöshet. (Housing first- 

modellen har av någon anledning inte nått någon större framgång i Sverige.) Samverkan är svårt i 

offentlig verksamhet på grund av målformuleringar som ofta är otydliga och ibland även motstridiga. 

 Enligt SABO:s rapport samt Knutagårds (2006) utvärdering samt enligt Lag (2000:1383) om 

kommunernas bostadsförsörjningsansvar, bör bostadsförsörjningen i landet ledas på kommunal nivå.  

 I Sverige är människor med en ”etnisk minoritetsbakgrund” den största gruppen hemlösa. Dessa 
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människor lever under svåra förhållanden och tampas med trångboddhet, psykisk ohälsa och 

understimulerade barn med påtaglig risk att hämmas i sin utveckling på alla plan. 

 Bostadslösheten är inget olösligt problem, men det krävs politiska beslut och ett offentligt ansvar 

för att det ska ske förändringar. Samordning och samverkan är A & O, det måste byggas fler bostäder 

och vi måste hitta incitament som gör att även de privata fastighetsägarna vill ingå i olika former av 

samverkan kring bostadslöshetsfrågan. 

 För att motverka den bostadsbrist som idag råder skulle vi behöva börja bygga lika mycket 

bostäder som under miljonprogrammens era. Ofta saknas det riktlinjer för bostadsförsörjning i 

kommunerna och generellt sett behövs politiskt fastställda planer och strategier samt samverkan 

mellan kommun och förvaltning kring hur de ska arbeta med de behov som finns i kommunen. Här 

behöver man utveckla strategier.  

 Det tidigare vandrahemssystemet har ersatts med den så kallade trappstegsmodellen, vilken i sin tur 

är på väg att utmanövreras av privata aktörers intågande på den sekundära bostadsmarknaden, vilka 

samarbetar med kommunen och genom den hyr ut lägenheter i andra hand till klienter.  

 

 

 

 

  



18 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Inledning 

Mina teoretiska utgångspunkter kommer att presenteras var för sig i tre avsnitt. Det första ger en 

definition av samverkan och det andra ett par olika röster och synsätt på Empowerment som 

arbetsmetod i socialt arbete, det tredje en förklaring av Mobilisering av partiskhet som teori och 

begrepp. Jag kommer att med utgångspunkt i ovanstående teorier bland annat att analysera hur 

Hemlöshetssamordnarna arbetat med Empowerment hos sina klienter. Gällande teori om samverkan, i 

den här studien definierad som kolloboration/samverkan, kommer den att användas för att analysera 

materialet från intervjun med Hemlöshetssamordnarna och med samverkanspartners i Skarpnäck, 

utförda av Team APOU. Begreppet mobilisering av partiskhet kommer att användas för att förstå vari 

projektet har lyckats med detta eller inte. Genom att se på begreppets huvudpoänger och jämföra de 

med Hemlöshetssamordnarprojektets mål och genomförandeplan samt resultat av projektarbetet kan 

jag förhoppningsvis se en kongruens dem emellan.  

Samverkan 

Berth Danermark och Christian Kullberg (2009) skriver att samverkan sker över myndighetsgränser 

kring enskilda aktörer eller grupper av människor för att bibehålla vår välfärd. De menar att 

samverkan på många olika områden har blivit ytterst nödvändigt, men att samverkan även medför en 

del problem som måste belysas och arbetas igenom. Vidare tar de upp Westrin (1986a), som menar att 

samverkan kan delas upp i fyra olika kategorier beroende på hur verksamheten byggs upp. 

• Kollaboration/samverkan; myndigheters samverkan sker i vissa former kring klart avgränsade 

och specifika frågor. 

• Koordination eller samordning; olika myndigheters insatser adderas till varandra för att uppnå 

bästa möjliga resultat. 

• Konsultation; en från yrkesgruppen läkare gör tillfälliga insatser inom en annan organisation 

till exempel socialtjänst.  

• Integration eller sammansmältning; två eller flera verksamheter slås samman och alla eller de 

flesta uppgifter blir desamma.  

Kollaboration är den kategorin av samverkan enligt Westrins (1986a) definition jag kommer att 

använda mig av i den här uppsatsen. 

Empowerment 

Empowerment handlar om att hjälpa klienter till att själva få makt och handlingsutrymme i sina egna 

liv. Man vill minska effekterna av individuella och sociala hinder samt inge självförtroende och så 

småningom autonomi hos klienten (Payne, 2008). Exempelvis kan man använda sig av olika gruppvisa 
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projektarbeten med en utsatt grupp. En kvinna från en etnisk minoritet kan delta i en grupp med andra 

kvinnor och på det viset få bättre tillgång till resurser för sina familjer (Payne, 2008). Ett deltagande 

synsätt är enligt Croft & Beresford (1994) mycket värdefullt genom att personer dels vill men också 

har rätt till att få insyn i och vara engagerade i beslut som fattas om och kring dem. Att människor får 

vara engagerade i det som rör deras eget liv ger en demokratisk värdegrund för det sociala arbetet 

samtidigt som klientens egna personliga ansvar stärks (Croft & Beresford, 1994).  

Mobilisering av partiskhet 

Begreppet mobilisering av partiskhet är ett begrepp inom maktteori. Bakom begreppet står två 

klassiska och inflytelserika maktteoretiker, Bachrach & Baratz (1972), vilka bland annat för 

resonemang om att makt måste analyseras även i de situationer när de grupper som försöker ändra 

orättvisa förhållanden aldrig möts i någon direkt beslutssituation. Grupper som söker en förändring av 

rådande förhållanden hindras att komma in på beslutsarenan av de som innehar formell och informell 

makt – exempelvis politiker och högre tjänstemän i förvaltningen, vilka istället hänvisar till formella 

regler eller karaktäriserar intressefrågan som ett särintresse (Bachrach & Baratz, 1972). Författarna 

menar att en möjlig strategi för grupper som söker förändring, i det här fallet Hemlöshetssamordnarna 

i Skarpnäck, är att de på olika sätt får sina frågor hörda samt lyfta hur de kan diskuteras och helst lösas 

i den ordinarie beslutsprocessen. Detta genom att arbeta fram ett beslutsunderlag som presenterar 

alternativa lösningar och dels genom att samla grupper och individer som stödjer den strategin.  
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Resultat 

Inledning  

Resultatet kommer att redovisas efter de teman jag hittat genom noggranna transkriberingar. Jag 

kommer att blanda samtliga intervjuades åsikter och uppfattningar kring fem teman som framkom 

under bearbetningen av intervjuerna och jag kommer att förtydliga och illustrera dessa teman 

ytterligare med hjälp av direkta citat från alla inblandade. Intervjupersoner var de två 

Hemlöshetssamordnarna själva, tre enskilda klienter som deltagit i projektet, en socialsekreterare från 

relationsteamet i Skarpnäck SDF, enhetschefen på ekonomiskt bistånd i Skarpnäck SDF samt en 

ekonomihandläggare i Skarpnäck SDF. Temana plockades ut efter frekvens (Kvale & Brinkman, 

2014, Berg & Lune 2004). De teman som valdes var; Samverkan, Individanpassad empowerment, 

Tillgänglighet och bemötande, Barnen samt Bostadsmarknaden och strukturella hinder.  

Samverkan kring bostadslöshetsfrågor 

Ett av projektets arbetsområden var som framgår av inledningen att förbättra samverkan mellan olika 

aktörer inom Skarpnäck, dvs. mellan ekonomiskt bistånd, vuxenenheten och barn och ungdom med 

syftet att underlätta för de klienter som hade en osäker bostadssituation. Samverkan skulle också 

etableras med fastighetsbolag etc. I intervjuerna med samarbetspartners och Hemlöshetssamordnarna 

själva framkom ett förhållandevis enhälligt stöd för nödvändigheten av att utveckla samverkan och 

rutiner omkring hemlöshet. Samarbetspartner inom ekonomiskt bistånd utryckte också att det inneburit 

en lättnad i arbete att remittera ärenden till ”specialisterna” på bostadsfrågor men det fanns också 

kritiska röster. Vi börjar med de positiva rösterna, exempelvis uttryckte sig en av de intervjuade 

socialsekreterarna verksam i ett relationsteam i Skarpnäck SDF som följer;  

 

”När det gäller avlastning för handläggarna så tycker jag både och. Projektet tar över det praktiska och letar 

bostäder till exempel på Blocket. Fördelen med det är ju att någon annan följer upp och stöttar de som har 

behov av en bostad”. 

Även en samverkanspartner på ekonomiskt bistånd i Skarpnäck SDF uttryckte sin belåtenhet över 

projektet; 

” Bostadsprojektet har underlättat mycket i arbetet inom ekonomiskt bistånd. Prioritet ett för hemlösa 

biståndssökande är att få någonstans att bo, vilket för projektet tog mycket arbetstid i anspråk och eftersom 

det inte var mitt kompetensområde är det nu bra och viktigt att kunna remittera den delen av arbetet till 

Hemlöshetssamordnarna”. 

Ovanstående intervjuperson är mycket nöjd med hur projektet handhas av Hemlöshetssamordnarna 

och ser många fördelar om det skulle bli en egen enhet med ett helhetsgrepp. 

Även Hemlöshetssamordnarna själva tycker att de har jobbat mycket och bra med samverkan inom 

SDF; 

”Som det ser ut idag så har vi 90 - 95% förmedlade från ekonomiskt bistånd, alltså uppdrag. Nu kommer 

det ju inte så många längre för vi har fått de flesta ärendena som de behöver hjälp med. Men meningen var 
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ju att hjälpa handläggarna med boendefrågan, för de hinner inte med det, och bara jobba med det så att 

säga” 

Hemlöshetssamordnarna fortsätter; 

 

”Dels så har vi ju bidragit till att det har startat ett nätverksarbete där vi fått med oss de flesta stadsdelarna i 

Stockholm och sist vi hade ett möte så var 10 av 14 stadsdelar med. Och sen så har vi haft kontakt med 

Hemlöshetssamordnaren i Sthlm på strategiska avdelningen, Socialförvaltningen. Hen med kollega som 

jobbar med integrationsfrågor har tagit kontakt med oss och sagt att om vi vill så kan de vara 

sammankallade och hålla i möten. Dels för att de kan ta dit föreläsare som pratar om de här frågorna och de 

kan också lyfta våra frågor upp till politikerna.” 

 

Som sagt ovan så fanns det även tveksamheter kring samverkan då arbetet är så präglat av andra 

faktorer såsom bostadsmarknaden. Hemlöshetssamornarna i Skarpnäck menar dock att de egentligen 

har tagit på sig ett kamikaze-uppdrag med tanke på hur bostadsmarknaden ser ut i Stockholm och de 

har jobbat hårt med att etablera ett nätverksarbete mellan olika stadsdelar för ett bättre samarbete kring 

dessa frågor.  

 

 

Klienterna som rekryterats till projektet har i de flesta fall kommit direkt från Socialtjänstens 

ekonomiska bistånd, då tanken med projektet dels har varit att avlasta ekonomihandläggarna från det 

extra arbetet med bostadsfrågor. På det här sättet har socialsekreterare på ekonomiskt bistånd och 

Hemlöshetssamordnarna samverkat. Hemlöshetssamordnarna har i sin tur samverkat med olika 

fastighetsbolag, kommunala som privata, till stor del med SHIS- Stiftelsen hotellhem i Stockholm. 

Enhetschefen på ekonomiskt bistånd i Skarpnäck SDF säger att hen tycker att hemlöshetssamordnarna 

gör ett bra jobb, men att uppdraget är oklart formulerat; 

”Det finns stora frågetecken vid vad deras uppdrag egentligen har varit/är och på vilket 

sätt det hela ska organiseras, vilket gör att det blir otydligt hur de ska jobba inåt i 

organisationen” 

Vidare påpekar enhetschefen att mycket tid går till ren administration, då personer slussas mellan de 

olika stadsdelsförvaltningarna i och med att de flyttar. Det blir en rundgång av människor när det bästa 

istället kanske vore en stadsövergripande organisation som enbart arbetar med boendefrågor dit 

stadsdelsförvaltningarna kunde hänvisa sina brukare. Alternativt en egen grupp, där enskilda 

handläggare i gruppen både rent administrativt och i praktiken låg under de olika sektionerna inom 

Socialförvaltningen, exempelvis med en handläggare på ekonomiskt bistånd, en inom barn- och unga 

”Vi har försökt fokusera så gott det går på vad man faktiskt kan åstadkomma tillsammans och startat upp 

nätverk med stadsdelar runtom i Stockholm som har en liknande funktion, Hemlöshetssamordnare då. Vi 

har nätverkat med dem för att uppnå ett bättre samarbete”.  
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och så vidare. Eventuellt skulle de kunna träffas i sin grupp och diskutera och ta upp saker som sker i 

organisationen under handledning.  

Ett annat problem som uppkommit i samverkan mellan de olika instanserna är att det lätt kan bli 

konflikter. Socialsekreteraren från relationsteamet menar att samarbetet med Hemlöshetssamordnarna 

är bra, men att deras tankar skiljer sig åt ibland, till exempel var de ska söka boende. Hen anser även 

att målsättningen med projektet har skiljt sig mellan hen och Hemlöshetssamordnarna och menar att 

hen inte haft samma syn på målsättningen som Hemlöshetssamordnarna har när det gäller de 

långsiktiga målen, hen vill att de som söker bostad inte ska behöva någon socialtjänst längre fram; 

”ett sätt att leta reda på hyresvärdar är att leta ute i hela Sverige, men man arbetar inte på det sättet i 

projektet. Då blir det SHIS istället. Det finns inte heller så mycket samverkan mellan olika 

samverkanspartners, men det kan finnas nätverksmöten. Det finns heller inga strukturerade grupper kring 

projektet, men de berörda ses ofta i korridoren eller går in till varandra i respektive rum.” 

Individanpassad empowerment 

Ett viktigt arbetsområde för projektet har varit att stödja enskilda individer och familjer för att hitta ett 

bättre och mer stabilt boende. Samtliga enskilda klienter känner att de blivit bemötta utifrån sina egna 

individuella behov av hjälp och stöd och att de på så sätt blivit stärkta och mer självständiga i sitt 

bostadssökande. Hemlöshetssamordnarna har bland annat arbetat med MI utifrån det att de har hjälpt 

till att hålla hoppet uppe hos klienterna som befinner sig i en utsatt och osäker livssituation. I övrigt 

säger Hemlöshetssamordnarna att det är en väldigt speciell yrkesroll. Arbetet har tagit sig olika uttryck 

beroende på enskild klients nuvarande situation och varit individanpassat. Hemlöshetssamordnarna 

menar att bara det att de kan erbjuda kontinuitet, att man kan komma varje vecka, inger motivation och 

empowerment.   

”Vi har ju klienter som överhuvudtaget inte kan hantera en dator eller har några kunskaper i det svenska 

skriftspråket och så vidare. Jag har en familj som kommer varje vecka, han har varit här varje vecka i 

över ett års tid men han kunde ju inte hantera internet alls. Så då började jag med att registrera honom 

i alla bostadsköer och sedan har jag succesivt lärt honom att bli mer självständig i sitt bostadssökande” 

I en senare intervju med ovan nämnd man, som för tillfället bor inneboende med sin fru och två barn i 

ett rum, blir det tydligt hur mycket Hemlöshetssamordnarnas stöd betyder för honom i arbetet med att 

stärka sin bostadssituation;  

”Det är ju så här att när jag är hemma så känns det hopplöst och barnen de undrar ju, men 

när jag kommer hit så får jag hopp och blir alltid glad.” 

Just det individanpassade arbetet som projektet skulle innebära var något som lockade båda 

Hemlöshetssamordnarna redan från början och något som genomsyrat hela deras arbete. Att möta 
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människor på den plats de befinner sig i livet, med de förutsättningar de har, är enligt 

Hemlöshetssamordnarna själva projektets stora framgångsfaktor och även maktaspekten kommer på 

tal; 

”Vi blir någon slags maktbalansutjämnare, att vi lyfter klienterna lite att vi argumenterar 

för deras del. Och jag tänker att det blir ju så också eftersom vi inte jobbar 

myndighetsutövande. Vi får ju en helt annan relation till klienterna, för vi blir ju de här 

snälla, hjälparna liksom:” 

Hemlöshetssamordnarprojektet hade även en drop-in mottagning på fredagar, till vilken man kunde 

komma och få råd och stöd i sin bostadssökande. Drop-in var dock inte särskilt välbesökt och detta 

kunde Hemlöshetssamordnarna se orsaker till. För det första tror de inte att man söker sig till 

socialtjänsten för att söka bostad om man inte har ett ärende där. Dessutom är vägarna för att hitta dem 

nästintill obefintlig, det hänger bara lite information i delar av receptionen. En annan problematisk del 

av drop-in berör just arbetet med Empowerment;  

”Det är lite att inge falska förhoppningar, det står om råd och stöd och ”du som behöver 

hjälp med din bostadssituation”, och så kommer de hit och bland det första vi säger är att 

socialtjänsten inte har några bostäder.” 

Samtliga enskilda klienter som intervjuades om projektet var positivt inställda och väldigt tacksamma 

för den hjälp de fått och känt att den var skräddarsydd efter deras behov och situation; 

”Jag har verkligen fått den hjälp jag behöver för att kunna söka bostad lite på egen hand, 

vi har mest kontakt via telefon och mail nuförtiden.” 

Tillgänglighet och bemötande 

En viktig framgångsfaktor för projektet har varit en kontinuerlig kontakt med, och en ständig 

tillgänglighet hos Hemlöshetssamordnarna. Detta uttrycks av enskilda klienter i alla intervjuer. 

Klienterna känner att de kan lita på att Hemlöshetssamordnarna alltid finns där för dem och kan hjälpa 

och stötta antingen via fysiska träffar eller via mail och telefon. Klienterna upplever 

Hemlöshetssamordnarna som väldigt tillmötesgående och närvarande samt engagerade i det de gör. 

Hemlöshetssamordnarna själva beskriver det så här;  

”Det är det vi har en väldig fördel av, att vi är väldigt tillgängliga och det gör ju att vi kan boka in klienter 

på deras tider, så att säga. Jag tror att det är många klienter som har den uppfattningen att vi är lättare att nå 

fram till och att vi sen, i viss mån kan föra deras talan och bolla med handläggarna som ju sitter på 

beslutsmakten i slutändan. Att vi blir någon slags maktbalansutjämnare, att vi lyfter klienterna och 

argumenterar för deras del. Mycket av det är ju på grund av att vi inte arbetar myndighetsutövande, vi får 

en helt annan relation till klienterna och blir de här snälla hjälparna”.  
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Alla klienter uttrycker sin uppskattning över projektmedarbetarnas bemötande. De upplever att de kan 

vara sig själva, att det finns någon som tror på dem och kämpar för dem när deras egna resurser inte 

räcker till. 

”De försöker hjälpa mig hela tiden så jag är jättenöjd och trygg här. De svarar alltid så vänligt på mina frågor 

och de ställer upp och hjälper mig jättemycket.” 

En annan klient säger; 

”När jag träffar dem ute så hejar vi ju på varandra, vi är som familj och så tighta och då blir jag ju glad! Sen 

är det ju så här att de inte bara hjälper till med att leta boende, det kan ju vara hjälp med Skatteverket, eller 

andra frågor. De går in och fixar! Även om det är svårt så försöker dem. De jobbar hårt! För vår skull. Så 

varje gång jag kommer hit och får det här bemötandet, då blir jag glad och får hopp igen. De säger alltid 

”oroa dig inte! Vi kommer fixa det här! Varje gång jag kommer hit”  

Barnen 

Då alla intervjuade var barnfamiljer dök oron över barnens situation upp naturligt i intervjuerna. Det 

fanns en genomgående oro över att helt plötsligt en dag bli utkastad med sitt barn och behöva sova på 

gatan. En klient berättar att han och hans familj bor på ”övertid” hos en vän. Vännen vill egentligen att 

de ska flytta snarast då han har en egen familj och de behöver rummet, men han känner skuld över att 

behöva sätta en barnfamilj på gatan. 

” Det är så svårt just nu. Vi har flyttat fyra gånger på ett år. Barnen är mycket oroliga. De frågar ju hela 

tiden varför vi måste bo så här. De undrar vad som händer. Vi äter och sover i samma rum. Barnen har 

ingenstans att leka. De undrar varför vi inte kan ha hund och katt som alla andra barn har. Vi har varken 

plats att umgås eller vara ifred.” 

” En kvinna vi bodde hos hon kastade ut oss mitt i vintern. Jag är ju jätteorolig att det ska hända igen. Vi 

vuxna är inget problem, men barnen, det är det. Det är så svårt när man har små barn. Mest oroar jag mig 

för barnens framtid. Hur blir det med utbildning, till exempel?” 

En mamma berättar om tiden då de bodde på hotell, det rörde sig om ett år som denna mamma och 

dotter hade bott på ett hotell innan de äntligen fick flytta därifrån till ett korttidskontrakt;  

”Självklart är det ju inte bra att bo på hotell. När vi hade flyttat och skulle tillbaka och hämta barnvagnen så 

storgrät min dotter för hon trodde att vi skulle behöva flytta tillbaka dit. Vi fick vända och jag fick åka 

tillbaka senare och hämta barnvagnen själv. Hotellet var inte bra för barn. Det är inte bra att bo på hotell.” 

Bostadsmarknaden och strukturella hinder  

De flesta klienterna hade fått mer insyn i hur det fungerar på den svenska bostadsmarknaden och detta 

genom upplysning och arbete tillsammans med Hemlöshetssamordnarna. Klienterna har efter hand 
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blivit mer medvetna om bostadsbristen som ju drabbar de flesta i samhället. En del av de mer 

resursstarka klienterna var rent av mycket kritiska till hur politiker inte verkar vilja ta i frågan och 

ställde sig frågande till varför ingen gör något åt en så långvarig bostadsbrist. Andar blev uppgivna när 

bostadsbristen kom på tal, då de kände sig maktlösa. Språket visade sig föga förvånande vara en 

försvårande faktor för klienterna. Att inte kunna ringa runt till olika bostadsbolag, söka självständigt 

på nätet eller kunna knyta kontakter med svenskar ansågs försvårande i bostadssökandet. Även 

barnfrågan blev aktuell när vi kom in på frågor om bostadsmarknaden och i synnerhet om den 

sekundära bostadsmarknaden. Att ha barn är alltså ytterligare en försvårande faktor i klienternas 

bostadssökande;  

” Det är svårt, jag försöker leta. Men om jag hittar någon som säger att jag ska få komma och titta på ett 

rum, så backar de alltid direkt när de får veta att jag har barn. Då vill de inte längre. Det blir ännu svårare 

när man har barn.” 

Svensk språkkompetens och kunskaper om det svenska välfärdssystemet visade sig vara strukturella 

hinder klienterna stötte på i sitt sökande av bostad. En klient uttrycker här sin tacksamhet mot 

projektet;  

”När vi fick höra om det här projektet var reaktionen väldigt positiv, det känns bra att det finns några som 

hjälper till med bostadsfrågan för vi insåg att chansen att komma över ett arbete och en bostad här i Sverige 

var mycket svårare än vi trodde”.  

Vidare berättar samma klient och hans fru om hur den svenska byråkratin är ett stort hinder för 

människor i liknade situationer som de;  

”Om man måste flytta och bo som vi och inte ha någon fast adress så kan man inte byta förskola och en 

adress har man inte om man inte får bo någonstans länge. Det blir en ond cirkel. Förra vintern var barnen 

placerade på förskola här i Bagarmossen och vi bodde i Hässelby, så varje dag fick vi åka fram och 

tillbaka, fram och tillbaka… (här tittar de nästintill roat på varandra och skakar på huvudet) ironiskt nog 

fanns det runt vårt hus sex förskolor, men vi kunde ju inte få plats där eftersom vi saknade adress där.” 

”Alltså från Hemlöshetssamordnarnas sida finns det inga brister, brister finns hos bostadsföretagen. Det 

finns inga bostäder. Vi var på moderna museet för ett tag sedan och där fanns det en skylt där det stod att 

bostadsbristen i Sverige, den går 90 år tillbaka i tiden. Man tycker att på så lång tid borde man ha kommit 

fram till en lösning på problemet. Jag förstår att det här är en forsknings-grej, men vi får hoppas att det kan 

leda till något konkret så att det kan vara till någon hjälp.” 

Socialsekreteraren från relationsteamet vittnade om flertalet strukturella hinder aktuella inte bara för 

projektets målgrupp, utan hinder som ligger på en högre nivå samt strukturella hinder som regler och 

bestämmelser hos bostadsföretag, bostadsförmedlingar och hur de olikas syn på de hemlösa sätter 
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käppar i hjulet och på ett sätt talar emot varandra. Hen berättar om att Bostadsförmedlingen inte 

beviljar förtur om det finns alternativ inom SHIS; 

”De som behöver en bostad får istället en remiss till en SHIS lägenhet. Bostadsförmedlingen anser sedan 

att de bostadssökande inte längre är bostadslösa då de har fått ett SHIS-boende”. 

Vidare menar samma socialsekreterare att bostadsfrågan är ett politiskt problem, men att socialtjänsten 

har blivit en ”pseudo bostadsförmedling”. Hen är också starkt kritisk till att placera människor inom 

SHIS överhuvudtaget då hen menar att de som får en tillfällig bostad där, stannar där utan att efter att 

korttidskontraktet gått ut få ett mer stabilt boende. Långsiktigt är inte SHIS någon bra lösning, menar 

hen.  

Hemlöshetssamordnarna har identifierat ett flertal strukturella hinder på bostadsmarknaden. Dels finns 

det hinder för att bostadsmarknaden ser ut som den gör, dels för att deras klienter mestadels är 

nysvenskar som ofta hindras av språkbarriärer och okunskap om det svenska samhället, men också 

andra hinder; 

”Arbetet har ju vuxit fram allt eftersom. Vi har ju sett vilka brister det finns, vilka förändringar som är 

realistiska, vilka brister är organisatoriska och så vidare. Bostadsmarknaden i Stockholm är ju fruktansvärt 

svår, men det finns också försvårande faktorer inom socialtjänsten, inom samverkan mellan olika stadsdelar 

och så vidare”. 

Sammanfattande kommentar 

Sammanfattningsvis kan sägas att det råder delade meningar om samverkansarbetet i projektet. Även 

om samverkan har varit ett starkt inslag i både projektets metoddokument och senare arbetssätt, så är 

inte alla överens om att det alltid fungerat så som det var tänkt. Hemlöshetssamordnarna har enligt 

dem själva arbetat mycket med att nätverka och samverka både med andra kommuner vilka har jobbat 

med samma projekt parallellt som de, och med tänkta samverkanspartners på olika enheter i 

Skarpnäcks SDF samt olika bostadsföretag, främst då SHIS. Enhetschefen på ekonomiskt bistånd i 

Skarpnäck SDF menar dock att projektets mål och arbetssätt ibland varit otydliga och att detta 

inneburit vissa svårigheter för arbetet. Hemlöshetssamordnarnas vision om att arbeta individanpassat 

och med empowerment kan bekräftas av klienterna som känner att de blivit bemötta och hjälpta utifrån 

deras individuella situation. En stor framgångsfaktor för projektet har varit Hemlöshetssamordnarnas 

tillgänglighet och bemötande. Klienterna känner sig stärkta och sedda av Hemlöshetssamordnarna och 

att de alltid kan vända sig till dem för råd och stöd. Även Hemlöshetssamordnarna själva anser att 

deras tillgänglighet har varit det viktigaste och starkaste inslaget i deras arbetssätt. Klienternas oro 

över sina barn blev tydlig i alla intervjuer. Det fanns oro kring barnens utveckling, både fysiskt och 

psykiskt, det fanns en oro kring hur de som föräldrar ska bemöta barnens frågor om hur länge de ska 

bo trångt och varför de inte bor som andra barn. Även barnens utbildning var en stor källa till oro hos 
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klienterna, hur ska det gå med den om de måste flytta runt hela tiden? Samtliga intervjuade; klienter 

som samverkanspartners och Hemlöshetssamordnare, såg bostadsbristen i Sverige som det stora 

problemet. Det fanns röster om att bostadsfrågan har förskjutits till Socialtjänstens skrivbord när det 

egentligen är en fråga för politikerna. Övriga strukturella hinder hos klienterna var språkbarriärer och 

okunskap om det svenska välfärdssystemet.  
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Analys  

Inledning 

I den här uppsatsen har jag studerat det projekt som hemlöshetssamordnarna i Skarpnäck utvecklat för 

att stödja människor som saknat en stabil boendesituation och arbetet har utförts utifrån tre mer 

grundläggande frågeställningar. Hur har Hemlöshetssamordnarna arbetat för att uppnå sitt syfte? Vad 

tycker klienterna om Hemlöshetsprojektet? Kan ett internprogram som detta lyfta fram och påverka 

strukturella hinder? De två första frågeställningarna är delvis besvarade i resultatkapitlet men jag 

kommer att beröra några viktiga aspekter i materialet. Den tredje frågeställningen låter sig inte 

besvaras enbart med hjälp av insamlat material – här krävs resonemang grundat på teori och tidigare 

forskning. Tre viktiga analysteman har identifierats. Samverkan och utveckling har jag uppfattat går 

hand-i-hand i det sociala arbetet med bostadslöshetsfrågor. Det har också varit ett av projektets 

huvudsyften att åstadkomma en god samverkan för att senare eventuellt kunna utveckla projektet och 

nå en högre politisk nivå än den kommunala. Därav behandlar det första analystemat detta. Det andra 

analystemat kallar jag Bemötande som leder till Empowerment, då det var ett centralt inslag i arbetet 

och en utgångspunkt i Hemlöshetssamordnarnas metoddokument. Till sist följer ett försök till en 

ansats av ett metaperspektiv under temat Strukturella hinder och mobilisering av partiskhet.  

Tema 1 Samverka och utveckla  

Den professionella samverkan inom projektet uttrycktes i högst grad av lättade och positiva röster. Det 

fanns röster om att man blivit avlastad från ärenden som egentligen inte låg under ens 

arbetsbeskrivning, sådant arbete man inte ansåg sig ha kompetens till och istället kunna lämna över det 

arbetet till ”specialisterna”. Härmed kunde man nu koncentrera sig på sina egentliga arbetsuppgifter 

alltså klientens andra behov av hjälp och stöd. 90 - 95 % av de aktuella klienterna i projektet har 

remitterats från ekonomiskt bistånd och i intervjuerna uppkom tankar och förslag på att projektet med 

fördel skulle kunna bli en egen enhet med ett helhetsgrepp. Här kan vi enligt mig se ett ganska tydligt 

och bra exempel på den form av samverkan Westrin (1986a) definierar som kollaboration. 

Hemlöshetssamordnarna uttryckte som framgår av resultatkapitlet sitt uppdrag som ”ett kamikaze-

projekt”. Det faktum att bostadsmarknaden och hur den ser ut idag är svår och att de klienter de har 

kontakt med i projektet ofta har sociala svårigheter av olika slag gör att arbetet blir svårarbetat. Detta i 

den meningen att projektet avtäckte problem i organiseringen av hemlöshetsproblem. 

Hemlöshetssamordnarnas strategi för att hantera svårigheterna var bland annat att utveckla ett nätverk 

med projekt i andra stadsdelar. Nätverket var en metod bland andra för att lyfta de inneboende 

strukturella hinder som blev tydliga i arbetet. Strategin var inte helt okontroversiell eftersom de 

berörde chefsfrågor och styrningsfrågor och organiseringen av arbetet på den enhet man mest 

samverkade med. Här kan vi se problem som kan uppstå när olika samverkanspartner inte har samma 
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status inom den interna organisationen, något som kollaborationsmodellen förutsätter (Westrin 

1986a). Att söka stöd utifrån som hemlöshetssamordnarna gjort i sin nätverksstrategi kan ses som ett 

sätt öka den egna statusen i organisationen. 

Exempel på problem som uppstod gavs av både Hemlöshetssamordnarna själva, enhetschefen på 

ekonomiskt bistånd samt andra samverkanspartners i Skarpnäcks SDF. Dessa problem gavs uttryck i 

intervjuerna. Hemlöshetssamordnarna uttrycker det som att deras uppdrag har inneburit att de fått 

prova sig fram lite och utveckla metoder och tillvägagångsätt efter hand som projektet tog form. Det 

fanns dock en önskan hos dem att det borde varit tydligare uttalat redan från början vad de kunde göra 

och inte, vad de hade för resurser och hur de skulle arbeta. Att inte få klara direktiv i ett nytt projekt 

torde enligt min tolkning vara en anledning till att samverkan redan från början inte fungerat helt som 

den var tänkt i det här projektet. Här har man enligt min tolkning inte haft en tillräckligt uttalad och 

gemensam utgångspunkt och inte heller problematiserat kring hur de tänkt att arbetet skulle vara 

upplagt. Som nämnt i kapitlet teoretiska utgångspunkter kan samverkan även medföra en del problem 

som måste belysas och arbetas igenom (Danermark & Kullberg, 2009). Enligt min uppfattning är 

förarbetets tyngd och fyllighet avgörande för huruvida ett projekt skall uppnå sina mål och fylla eller 

inte fylla, ett värde för dem det berör, oerhört viktigt.  

Enhetschefen på ekonomiskt bistånd ger sin syn på deras samverkan och menar att det funnits stora 

frågetecken vid vad Hemlöshetssamordnarnas uppdrag egentligen har varit/är och på vilket sätt deras 

arbete skall organiseras, vilket gör att det blir otydligt hur de ska jobba inåt i organisationen. Enligt 

Westrin (1986a) kan dåliga resultat i samverkan förklaras med att ”målsättningarna med 

samverkansförsöken i många fall varit vagt formulerade”, något som i det här fallet verkar vara ett 

rimligt antagande, då flera röster uttrycker samma sak. Exempelvis hade Hemlöshetssamordnarna 

själva hade gärna sett en tydligare projektledning, enhetschefen på ekonomiskt bistånd i Skarpnäck 

SDF hade gärna sett en tydligare genomförandeplan och socialsekreteraren från relationsteamet ansåg 

att arbetet hade kunnat se annorlunda ut samt att det inte fanns en samsyn mellan de professionella 

parterna i projektet om vikten av långsiktiga mål.  

Tema 2 Bemötande som leder till empowerment  

Empowerment eller hjälp till självhjälp har varit ett starkt inslag i hemlöshetssamordnarnas arbete med 

klienterna. I sitt metoddokument beskriver de sin funktion som att dels ge rådgivning, använda MI-

baserat motivationsarbete och ge praktiskt handgripligt stöd samt att få fler personer i kommunen att 

få en mer stabil boendesituation än de har i nuläget. Man har arbetat med att stärka klienter och att ge 

kunskapstillgång till samhällets ”välfärdsresurser” för att stärka klienternas levnadssituation.  

Projektmedarbetarna anser att en stor framgångsfaktor i deras arbete har varit just deras tillgänglighet 

och bemötande. Att exempelvis kunna boka in klienterna på deras tider gör att 
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Hemlöshetssamordnarna blir lättare att nå fram till, vilket alla kan dra fördel av. Min tolkning utifrån 

Payne (2008) är att de genom att kunna ge klienten spelrum vad gäller tider för möten, även inger dem 

en känsla av autonomi och självbestämmandekraft vilka ju är några av hörnpelarna i Empowerment-

arbete.  

Att ständigt finnas där och ge individanpassat stöd måste även det anses utgöra ett empowerment-

inriktat arbete från deras sida, då jag tolkar det som att Hemlöshetssamordnarnas insats verkligen är 

formad efter den klient som för tillfället är i fokus. Flera av klienterna uttrycker en tacksamhet över 

Hemlöshetssamordnarnas engagemang, motivation, stöd och hopp i mötet med dem. Även om 

klienterna uttryckte att det ibland känns hopplöst när de är hemma på korttidsboendet, känner de alltid 

hopp när de kommer till Hemlöshetssamordnarna i Skarpnäck. 

Just bevarande av hopp, eller ens anstiftan till att inge det, har varit ett ständigt genomgående tema i 

intervjuerna. Vid ett tillfälle i intervjun med Hemlöshetssamordnarna blev just temat hopp en aning 

känsligt då en av dem sade att det ibland blir påtagligt i mötet med klienten att man ”inger falska 

förhoppningar”, då båda vet hur det ser ut på bostadsmarknaden. Jag tolkar detta som att man genom 

att inge falska förhoppningar till en klient snarare kan sänka dennes känsla av självbestämmande än att 

inge Empowerment. Samtidigt är det ju ingen lögn att bostadsbristen i Sverige är utbredd och 

svårbekämpad och att vetskap om detta säkerligen svider men jag tror att den vetskapen även är en 

användbar resurs vilken man ger klienten. En kunskapskälla.  

Tema 3 Strukturella hinder och mobilisering av partiskhet  

Här kommer jag att börja med att lyfta fram de strukturella hinder som Hemlöshetssamordnarna och 

de enskilda klienterna hänvisar till och koppla till min tidigare forskning om bostadsmarknaden och 

begreppet mobilisering av partiskhet. 

Såväl projektmedarbetare som enskilda klienter kunde se strukturella hinder som försvårar arbetet med 

att ordna en stabilare bostadssituation. Hemlöshetssamordnarna menar att deras arbete har vuxit fram 

allteftersom i takt med att de har identifierat vilka brister som finns, vilka förändringar som är 

realistiska och vilka brister som är organisatoriska. De menar att även om bostadsmarknaden i 

Stockholm är oerhört svår, finns det även andra försvårande faktorer som spelar in, exempelvis 

samverkan inom Socialtjänsten och inom samverkan mellan olika stadsdelar. Det här tolkar jag som 

ett stort strukturellt hinder, när olika stora och viktiga instanser i välfärdssystemet inte kan 

kommunicera. Stadsdelarna är även inrymda inom samma kommun. Jag finner stöd för mitt 

resonemang i både SABO:s (2014) rapport samt Knutagård (2006) om att bostadsförsörjningen är en 

kommunledningsfråga. Det står även skrivet i Lag (2000:1983) om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar, vilket enligt mig även borde innebära krav på god samverkan och ett 

genuint intresse i bostadsfrågan.  
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 Att ha barn visade sig ha stor negativ inverkan i de enskilda klienternas bostadssökande. En av de 

enskilda klienter som intervjuades var ensamstående mamma. Hon pratade mycket lite svenska och 

gick heller inte på någon SFI för att lära sig. Här fick Hemlöshetssamordnarna gå in och hjälpa till 

mycket praktiskt genom att ringa samtal, registrera henne i bostadsköer, det vill säga ge handgripligt 

stöd. Kvinnan uttryckte att det är mycket svårt att hitta en bostad för henne, men att hon försöker så 

gott hon kan. Ett hinder som brukar uppstå är dock när den som skall inhysa eller hyra ut till henne får 

höra att hon har barn, tackar nej just på grund av att hon har barn. Fenomenet ”barn som hinder” gällde 

i synnerhet inneboendekontrakt, men även andra boendeformer på den sekundära bostadsmarknaden 

så som andra och- tredjehandskontrakt. Barn som lever under svåra bostadsförhållanden har som i 

kapitlet om tidigare forskning visat sig må dåligt och uppvisa både psykiska och fysiska svårigheter 

samt hämmad utveckling på övriga sätt (Hess, 2004, refererad i Knutagård, 2014). Min analys kring 

detta är att de strukturella hinder som finns både på samhällelig, politisk, professionell nivå och på 

klientnivå, skadar samhällets barn som skall vara i samhällets skydd.  

 En av de mer resursstarka klienterna, vilken efter Hemlöshetssamordnarnas initiala bedömning bara 

har kontakt via telefon två gånger i månaden och sköter resten av bostads-sökandet själv, hade en 

realistisk syn på den svenska byråkratin. Hen menade att det svenska välfärdssystemet innebär att 

man, om man är i deras situation, flyttas runt mellan olika boenden och att det blir en ond cirkel till 

slut. Om man inte har en fast adress kan man inte byta förskola och en fast adress har man inte om 

man inte får bo någonstans en längre tid. Den här familjen pendlade mellan bostad, praktikplats och 

förskola fyra timmar per dag, istället för att få en förskoleplats på ett av de sex förskolor som låg runt 

deras hus. Min analys är att de strukturella hinder som den här familjen påträffade var av en karaktär 

som ligger utanför deras makt och att det återigen är ett problem, en viktig fråga, som bör belysas i de 

politiska rummen. Mycket av hänsyn till barnens välfärd. Den resursstarka familjen hade en klar 

inblick i den svenska bostadsbristen och menade på att man efter så många år av arbete med 

bostadsfrågan, i ett sådant välfärdsland som Sverige, borde kommit fram till bättre lösningar för 

samhällets innevånare. De förstod att projektet och min intervju var utförd som en del av ett 

forsknings/utvärderingsprojekt av ett bostadslöshetsprojekt och uttryckte sitt hopp om att det inte 

skulle stanna vid detta, utan att deras röster skulle komma fram till politiker och de som styr över 

dessa frågor. Som jag ser det är det mobilisering av partiskhet de resursstarka klienterna talar om, bara 

det att de inte använder begreppet.  

 Mobilisering av partiskhet innebär som nämnt i teoriavsnittet att de grupper som saknar kanaler för 

att påverka strukturella hinder behöver samla sina krafter för att påverka beslutsfattare. 

Hemlöshetssamordnarna har i sitt arbete använt sig av två strategier. Den ena är att använda nätverket 

av liknande projekt inom 10 stadsdelar för att lyfta frågor om strukturella hinder till en politisk nivå. I 

nätverket deltar även tjänstemän på central nivå i staden som arbetar med hemlöshetsfrågor. Den andra 

strategin är att samla material i form av dokument om strukturella hinder inom bostadsmarknaden och 

göra dessa dokument tillgängliga för både personal och chefer inom förvaltningen. En möjlig 
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utbyggnad av dessa strategier är att göra den kunskapen tydligare för de som söker hos eller blir 

remitterade till Hemlöshetssamordnarna och på det sättet göra det möjligt för den gruppen att agera 

och påverka. Enligt min analys av Hemlöshetssamordnarnas intervju är information om 

bostadsmarknaden, vetskap om de strukturella hinder som finns där och kunskap om hur man kan 

överkomma dessa hinder en bra början till att mobilisera klienter och de professionella som arbetar 

med dem kring gruppens intresseområde. Genom att arbeta på det sättet har man enligt min mening 

försökt och i vissa fall lyckats med att inge klienterna större makt över sin bostadssituation och i 

förlängningen torde detta leda till att man har hjälpt klienterna över den barriär av makt som innan låg 

bortom deras förmåga att överkomma. Bachrach & Baratz (1972) skriver om just denna 

bärriärbyggande makt som hinder för politiska frågor vilka genom icke-beslut inte hamnar på den 

politiska dagordningen. De menar att man genom mobilisering av partiskhet i sådana frågor 

tillsammans kan påverka vad som tas upp på den politiska dagordningen. Min analys är att projekt 

som Hemlöshetssamordnarprojektet är mycket viktiga för att problem eller frågor som vanligtvis inte 

prioriteras ska komma upp i ljuset då vi visar hur viktiga de är och att vi är fler, från olika instanser, 

som anser att det är frågor som bör tas på allvar av samhället i allmänhet men av politikerna i 

synnerhet.  
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Diskussion och slutsatser  

Inledning 

Det avslutande kapitlet inleds med en kort diskussion kring studiens resultat. Efter det redogörs för ett 

par slutsatser och kapitlet samt uppsatsen avslutas med förslag till framtida forskning. 

Syftet med den här studien var att fördjupa förståelsen av vilka metoder hemlöshetsamordnarna i 

Skarpnäck har utvecklat i arbetet med att stärka boendesituationen för utsatta och dess effekter för 

klienterna, samt identifiera strukturella hinder som negativt inverkar för klienterna att förbättra sin 

situation på bostadsmarknaden.  

Genom intervjuer med enskilda klienter i en utsatt bostadssituation, projektmedarbetare och tillgång 

till intervjumaterial från samverkanspartners på olika enheter i Skarpnäcks SDF har jag försökt att 

skapa mig en bild av projektets arbetssätt.  

 

Diskussion  

Gällande kollaboration/samverkan – vilken var ett av projektets huvudintressen, som jag uppfattat det, 

verkar det ha uppkommit vissa svårigheter pga. dålig kommunikation kring ansvarsområden och mål 

för verksamheten. En mindre bra projektledning har påtalats, då det har varit oklart om vem som 

egentligen ”leder” projektet; projektledaren på pappret, eller projektmedarbetarna.   

Samtliga enskilda klienter i denna studie känner sig dock stärkta av Hemlöshetssamordnarnas insatser. 

Alla känner att de har blivit bemötta efter deras individuella kompetenser och resurser. Härmed anses 

enligt mig Empowerment - arbetet ha gett frukt. Hemlöshetssamordnarna har ju bland annat arbetat 

efter resursstyrka och byggt upp klienterna efter deras individuella behov av stöd och praktisk hjälp.         

Men varför verkar ingen vilja ta i frågan? Snart är det ju oundvikligt. Alla vet att det är så här, men 

ingen på den politiska arenan verkar göra något mer än att besluta om nybyggnationer av lägenheter 

vilka de som är i störst behov av bostad inte har råd att bo i. Den tidigare forskning kring mobilisering 

i bostadsfrågan jag kommit åt anser jag vara något daterad. Det är dags att återinföra 

bostadslöshetsfrågor på den politiska agendan.  

     Inga politiker kom på presentationen av Hemlöshetssamordnarprojektet. Här har man alltså delvis 

misslyckats med mobilisering av partiskhet i den bemärkelsen att man inte nått fram till beslutsfattare. 

Kanske är även begreppet daterat, kanske måste det upp i dato igen. Varför ingen beslutsfattare kom 

på redovisningen kan man bara spekulera i. Antingen visste de inte om den skulle ske, eller var kanske 

ämnet för ointressant och kostsamt eller helt enkelt ansett som ett kamikaze-projekt, vilket 

Hemlöshetssamordnarna själva uttryckte det som. 

     Ingen av IP i Skarpnäck/ de bostadslösa har andra sociala problem. Är det ett skäl till att inte 

använda sig av metoden/modellen Housing first? Här kritiserar jag inte Hemlöshetssamordnarna utan 

mer den allmänna inställningen hos alla med någon slags makt inblandade i frågan, då bostadslöshet 
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genererar sociala problem (Sahlin, 2013). Att bostadslösa i den allmänna debatten återigen börjar 

tilltalas som hemlösa gör att de ses som personer med sociala problem (ibid). Detta ser jag som svårt 

problematiskt då det inte bara är kränkande mot individen utan också ett sätt förskjuta ansvaret för 

bostadsförsörjningen till individen när det egentligen är ett problem som bör diskuteras och lösas på 

högre nivå. Bostadsfrågan måste tas på allvar av politikerna. Man måste hitta billigare sätt att bygga 

bostäder så att de som faktiskt behöver bostad ska ha råd att bo där. Vi bor ju trots allt i ett 

välfärdsland, vi betalar skatt och vi vill ha valuta för våra pengar och ett samhälle som gynnar alla.  

Slutsatser  

• Projekt som Hemlöshetssamordnarprojektet är viktiga och fruktbärande för både enskild 

klient, för professionella som arbetar och samverkar kring dessa frågor i de olika 

stadsdelsförvaltningarna och för att belysa och erkänna bostadsbristen som ett verkligt 

problem i dagens välfärdssamhälle. 

• Det behövs byggas bostäder som de redan utsatta grupperna på bostadsmarknaden har råd att 

bo i. 

• Bostadsfrågan måste få en speciell och prioriterad plats på den svenska välfärdsagendan. 

• Det finns inga mirakel utan här krävs politiska beslut och ansvar. 

 

Framtida forskning  

Hur kan vi få människor i allmänhet att känna ett socialt ansvar och inte ta ut ockerhyror? Varför är 

det ens lagligt att ta ut ockerhyror? Vad skulle hända om den lagen togs bort? Vad ger den fria 

hyressättningen i andrahandsuthyrningen av bostadsrätter för långsiktiga resultat egentligen? Är det 

kostnadseffektivt? Hur kan vi ge incitament till bostadsföretag att involvera sig i bostadslöshetsfrågan?  

.   
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Intervjuguide projektmedarbetare A & A 

Dra kort om vem jag är och min roll i det hela. Berättar om syftet med studien och informationskravet. 

 

Förr- intervjupersonens väg in i projektet 

1. Berätta gärna lite om hur allt startade med er medverkan i hemlöshetsprojektet.  

När började anställningen? 

Hur gick rekryteringen till? 

Har ni sedan tidigare erfarenhet av att arbeta med liknande projekt, berätta gärna. 

Hur såg livspusslet ut när ni tackade ja till att delta? 

Vad kändes spännande och lockande och fanns det några tveksamheter, vilka då isf? 

 

Nu- åsikter och tankar inför olika relevanta delar i verksamheten 

2. Syftet med studien är vad vi har förstått det som att genom samverkan mellan olika 

aktörer som kan påverka/öka möjligheter till att förstärka klienternas position på 

arbetsmarknaden.  

Hur har ni arbetat med detta? 

Hur har arbetsfördelning mellan er och projektansvarig sett ut? 

Kan ni ge några exempel på konkreta åtgärder som har genomförts? 

När såg ni resultat, vilket var det?  

 

3. Hur arbetade ni med att stödja bostadssökandens process att öka möjligheter att komma 

in på/ förbättra sina möjligheter till ett bra eller bättre boende? 

Hur har ni arbetat med detta? 



 

 

Vilka metoder använde ni? 

Varför valde ni just de metoderna? 

Vilka aktiviteter har varit en del av projektet? (för klienter). 

Vilken aktivitet har varit mest effektiv eller mest använd? 

 

4. Vilka samhälleliga, sociala eller andra strukturer försvårade ert arbete? (tänker att 

exempelvis språkförbistringar och socioekonomisk status kan vara faktorer som 

ytterligare påverkar kapaciteten att ordna ett stabilt boende på en redan ostadig 

arbetsmarknad). 

 

Hur gjorde de sig påminda? 

Hur arbetade ni med/efter dessa strukturer? 

 

Framtiden- vad behöver ändras, utvecklas? 

Vad har du upplevt som positivt? 

Varför tror du att det blev lyckat, vilka orsaker bidrog till det? Kan ni ge några exempel från 

aktualisering till stabilt boende? 

Har ni utvecklat några förklaringsmodeller? Ge gärna exempel 

 

Ge om nödvändigt förslag på tänkbara förklaringar: 

• Tydlig organisation? Ledningsstöd, ansvarsfördelning, kompetenser 

• Realistiska och tydliga mål? 

• Rätt målgrupp för organisation och/eller målgrupp 

• Rätt metoder för organisation och målgrupp.  

 



 

 

Plocka upp det som IP uttryckt tveksamheter kring och försök få fram tankar och 

reflektioner om vad som måste ändras om projektet ska bli permanent. IP får gärna 

resonera om orsakerna till att det inte fungerat. 

• Otydlig organisation 

• Orealistiska, otydliga mål 

• Fel målgrupp för organisation och/eller målgrupp 

• Fel metoder för organisation och målgrupp 

• Andra omgivningsmetoder  

 

 

Mina frågor:  

Enligt hemlöshetssamordnarna i Stockholms stads sammanställning rörde under 2016 50% 

av ärendena barnfamiljer.   

Hur stor del av era klienter är familjer med barn?  

Varför är de en sådan utsatt grupp, tror ni?  

Går det att hitta generaliseringar/ sambandsfaktorer som är gemensamma för de flesta barnfamiljer 

som är i en utsatt bostadssituation? 

Hur såg arbetet ut med att stärka just barnfamiljers bostadssituation?  

Finns det speciella interventioner i de fall barn är inblandade? Om ja, vilka? Om nej, varför inte 

och hur skulle de kunna se ut isf?  

Regeringens nollvision kring barnvräkningar, hur har ni märkt av deras vision i konkreta fall?  

Hur har samverkan mellan er och andra aktörer (bostadsbolag, kommunpolitiker, socialtjänst etc.)  

sett ut kring just barnvräkningar? 

 

• Något övrigt ni vill ta upp?  

• Går det bra om jag återkommer och över telefon ställer eventuella kompletterande frågor? 

• Tack!  



 

 

Intervjuguide enskilda klienter   

H.S= Hemlöshetssamordnare. 

Drar kort om vem jag är och min roll i det hela, jag skriver mitt examensarbete om bostadsprojektet. 

Berättar om syftet med studien och delger informationskravet samt att jag kommer att spela in. 

Deltagandet är frivilligt, ni kan när som helst avbryta, konfidentialitet garanteras, inga namn kommer 

att finnas med och ingen kommer att lyssna på inspelningen utom jag. 

 

Förr- intervjupersonens väg in i projektet 

När kom du till Sverige? 

Vad visste du om Sverige innan du kom hit? 

Hur kom ni i kontakt med det här projektet? 

Hur tänkte ni då, gällande att få en bostad genom projektet?  

 

Nu- åsikter, tankar och känslor inför olika relevanta delar i verksamheten 

Hur har ni arbetat tillsammans med H.S? (hjälp till självhjälp, motivation, kunskapstillgång om 

bostadsmarknaden, praktisk hjälp med ex ringa samtal). 

Hur känns det att ha kontakt med H:S? (tänk stöd, känsla av kontroll över situationen, motivation). 

Hur bor ni nu?  

Hur länge har ni bott där? 

Hur länge kommer ni att få bo kvar? 

Vad händer sedan? 

(lägg här märke till kroppsspråk, gester, miner, suckar osv.) 

 



 

 

Framtiden- vad behöver ändras eller utvecklas 

a) Konkretisera positiva upplevelser som framkommit under intervjun genom att blicka tillbaka 

på det som sagts och få intervjupersonen att resonera om orsakerna till att det fungerat.  

 

Bra organisation? Hur har det fungerat med H.S och socialtjänst, tolk exempelvis? 

Realistiska och genomarbetade mål? Vilka mål har ni uppnått tillsammans?  

Har ni fått den hjälp just ni behöver?  

Stämmer bilden av Sverige överens med den ni hade innan ni kom hit? 

b) Blicka åter till det som ip uttryckt tveksamheter kring, försök få fram tankar och reflektioner 

om dessa och om det är något som måste ändras för att projektet ska bli permanent.  

 

Varför fungerade det inte? Vad tror ni? 

 

 

 


