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Sammanfattning
Syftet med den här studien var att med utgångspunkt i ett antal hemlösas berättelser ta reda på 

om socialtjänsten bemöter hemlösa utifrån en stereotyp bild av en hemlös person och om det i 

så fall är stigmatiserande. För att ta reda på det intervjuade jag fyra hemlösa personer som vid 

tillfället för intervjuerna bodde på ett stödboende i Stockholm. Tre av dessa var under tiden 

för intervjuerna under behandling för missbruk. Jag använde mig av den kvalitativa 

forskningsmetoden med semistrukturerade frågor med en induktiv ansats. Jag analyserade 

materialet genom meningskoncentrering där resultatet delades upp i teman. Resultatet visade 

att de hemlösa personer som var med i studien hade varierade erfarenheter av hur 

socialtjänsten bemötte dem. När deras egen uppfattning av deras situation inte överensstämde 

med hur handläggarna vid socialtjänsten ansåg om deras situation blev det problematiskt. 

Socialtjänsten var också benägen att lägga fokus på missbruket istället för hemlösheten. 

Klienten kategoriserades om till hemlös missbrukare i stället för hemlös och deras situation 

tycktes bli ett tillstånd. Trots detta så fann jag inte att de som var med i studien i egentlig 

mening lidit men av att ha blivit stigmatiserade. Snarare tycktes det som att när de visade en 

ambition att sluta missbruka så fick de adekvat hjälp för sitt missbruk. Slutligen visade det sig 

att deras livssituation vänt till något positivt med hjälp av handläggarna vid socialtjänsten.
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1. Inledning
 En studie (Sahlin, 2002) som tar upp hemlösas erfarenheter av myndigheter visade att i 

situationer där en hemlös person ansöker om bistånd ofta känner en förväntan att ”öppna sig”. 

Att tala om sina problem och tillkortakommanden för att i slutänden få ett avslag kan vara 

olustigt och väcka ångest. Studien belyste också att personer som är hemlösa ofta har flera 

olika myndighetskontakter och därför måste upprepa ”sitt livs historia”. 

Att ofta behöva berätta om sina problem för olika personer, exempelvis socialsekreterare, 

leder mina tankar till dem som får höra dessa livshistorier och hur de påverkas och om det i 

sin tur påverkar klienterna.

Vid en vuxenenhet vid socialtjänsten gjorde jag en av mina praktiker. En klient som hade 

varit aktuell i många år för sitt missbruk vid den här enheten ansökte om att få komma till ett 

hus på landet. Det var en frivilligorganisation som drev en form av rekreationsboende några 

mil utanför Stockholm. Tanken med boendet var att missbrukare, hemlösa eller andra utsatta 

personer skulle få chans att vila ut och få hälsosam mat. Alkohol och droger var helt förbjudet 

och de som ertappades med någotdera fick omedelbart lämna stället. 

Klienten det handlar om hade gått igenom ett stort antal behandlingar för sitt missbruk vid 

den här enheten där jag var praktikant. Nu hade han ansökt om att få följa med sin flickvän till 

det här huset för att komma bort från droger och slippa stressen med att hitta någonstans att 

sova varje natt då han var hemlös. Det som hände var att de som satt och handlade ärendet 

började skratta och säga nedvärderade saker om den här mannen.

Upprinnelsen till att socialsekreterarna började, som jag tolkade det, håna honom var att 

de tyckte att han kostat socialtjänsten en massa pengar men att det aldrig ledde någonvart. De 

ansåg honom som ”fräck” när han nu ville att de skulle betala cirka 500 kronor per dygn för 

att komma bort från det hårda liv han levde. Dessa pengar var i jämförelse med vad 

behandlingshem kostar per dygn inte någon stor summa. Resonemanget gick ut på att om han 

ville komma bort från gatorna så fick han åka på behandling.

Jag vill tydliggöra att dessa socialsekreterare aldrig på något sätt uppträtt annat än korrekt 

och trevligt vid kontakt med sina klienter i de fall som jag bevittnade. Jag har förståelse för att 

människor som jobbar med dessa klienter kan känna frustration och behöver ”ventilera” den 

på olika sätt, kanske var det här ett sätt. Men frågan är hur mycket av den här inställningen 

som genomsyrar deras bemötande av klienter och hur påverkar det klientarbetet? Eftersom 

klienten hade varit aktuell under många år borde de känna honom väl. Ändå tycktes han vara 

reducerad till en hemlös missbrukare vilket berörde mig då jag undrade varför de inte 



resonerade om honom som en ”hel person”. Hemlösa personer är en speciellt utsatt grupp då 

de inte på något sätt har en privat sfär där de kan dra sig undan, vara sig själva, slappna av 

och sova, förvara sina ägodelar och så vidare med allt vad det innebär att ha ett hem. Vissa 

befinner sig långt från bostadsmarknaden då de exempelvis kan ha stora hyresskulder vilket 

stoppar dem från att kunna få ett eget hyreskontrakt. En person som är hemlös har inte mycket 

att sätta emot om den vill ha ett mer varaktigt boende än härbärgen och liknande om personen 

i fråga inte underkastar sig socialtjänstens krav.  

Om det är så att socialsekreterarna har en viss inställning till klienterna, påverkar det 

klientens förändringsarbete? Ett förändringsarbete som skulle kunna leda till exempelvis 

arbete och bostad. Vissa grupper i samhället stigmatiseras på grund av omgivningens åsikter. 

Är personer som är hemlösa utsatta för stigmatisering redan vid kontakt med socialtjänsten? 

För en hemlös person kan en myndighetsutövande handläggares bemötande vara viktig. Ses 

hemlösa klienter som individer eller tillskrivs de egenskaper som passar in på hemlösa. 

Kanske är det så att de kan ses som både och.
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1.2 Syfte
Syftet med den här uppsatsen är att med utgångspunkt i ett antal hemlösa personers berättelser 

beskriva och analysera hur man känner sig bemött av socialtjänsten. Finns ett sätt att bemöta 

som bygger på en stereotyp bild av en hemlös person och hur uttrycks det i så fall.

För att ta reda på det har jag följande frågor.

• Hur man anser sig bli bemött av socialtjänsten?

• Hur upplever man att socialtjänstens bemötande påverkar möjligheter till förändring 

av den egna livssituationen?

2. Uppsatsens disposition
Jag har valt att använda mig av lineär disposition (Backman, 1998), vilket innebär att 

uppsatsen är uppdelad i en inledande problemformulering som leder fram till syfte och 

frågeställningar. Därefter kommer ett metodkapitel följt av resultat och diskussion. 

I inledningen presenterar jag problemområdet.  Därefter kommer syftet och frågorna  som 

är utgångspunkten för hela studien. I metodkapitlet beskriver jag  hur jag har samlat in mina 

data, hur urvalsprocessen gått till och hur jag resonerat kring det. Vidare resonerar  jag kring 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet och vilka etiska överväganden jag gjort. I nästa 

kapitel beskriver jag relevant tidigare forskning och olika studier som har anknytning till 

bemötandet av hemlösa. Efter det beskriver jag de teorier jag utgått från för att analysera min 

empiri. I resultat och analysdelen beskriver jag vad intervjupersonerna berättat i intervjuerna 

och analyserar det. I det sista kapitlet sammanfattar jag studiens resultat i mina slutsatser och 

presenterar mina egna reflektioner.
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3. Metod

3.1 Förförståelse
Vi bär alla ett bagage av erfarenheter beroende på intressen, yrkesliv, studier och privatliv. De 

erfarenheter vi samlat på oss skapar en form av förförståelse. Denna förförståelse är å ena 

sidan bra, den skapar en bild av verkligheten som vi kan förhålla oss till. Å andra sidan kan 

den även begränsa den som utför studien. För att få en mångfacetterad bild av 

forskningsproblemet måste den som utför studien vara medveten om sin förförståelse och 

samtidigt vara öppen för det nya.

Efter både praktik och jobb på tre skilda enheter inom socialtjänsten anser jag mig ha fått 

en viss inblick i klientarbete och socialsekreterarnas förhållningssätt gentemot klienterna.  Här 

såg jag att möjligheten att stödja och hjälpa samt hindret med lagar och rutiner är i 

motstridighet med varandra. Jag har förstått att bland det svåraste i socialt arbete är att just 

balansera dessa två sätt att arbeta. Personliga möten mellan klient och socialsekreterare där 

klienten ”lockas” att avslöja det kanske ibland mest intima om sig själv för att i slutänden få 

ett opersonligt brev på posten med ett avslag. Ett annat vanligt tillvägagångssätt kan vara att 

socialsekreteraren, via exempelvis motivationsarbete, får klienten att skriva under en plan 

med ett uppsatt mål. Socialsekreteraren stöttar men om klienten exempelvis faller tillbaka i 

missbruk trots att denne går i behandling så måste socialsekreteraren ändra sitt 

förhållningssätt gentemot klienten. Detta kan leda till att från att ha varit empatisk, hjälpande 

och stödjande blir nu socialsekreteraren förmanande och hotar med indraget bistånd eller 

liknande. Att detta skapar misstroende hos klienten som anser sig granskad och kontrollerad 

är något som jag ser det, naturligt. Jag vill inte bara lyfta fram det som är problematiskt i 

socialt arbete, socialsekreterarnas arbete hjälper också människor. I de flesta fall som jag har 

varit delaktig i eller bevittnat har socialtjänstens agerande varit av stor vikt för klienterna, på 

ett positivt sätt. 

3.2 Forskningsansats och metodval
Val av metod för den här uppsatsen är semistrukturerade kvalitativa intervjuer med en 

induktiv ansats. För att kunna förstå ett fenomen utifrån en annan människas perspektiv är en 

sådan intervju att föredra (Thurén, 2007). Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att få 

en nyanserad beskrivning av den intervjuades livsvärld (Kvale, 1997). Den kvalitativa 

metoden innebär att man kan få information om sociala processer i en specifik miljö 
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(Neuman, 2006). Induktion innebär att man genom att observera och undersöka ett fenomen 

kommer till en generaliserad slutsats (Sohlberg, 2009). Denna slutsats är endast sannolik med 

mening att det jag observerat och studerat och kommit fram till idag inte nödvändigtvis gäller 

i morgon. 

Jag har valt ett fenomenologiskt förhållningssätt som inriktar sig på öppenhet för den 

intervjuades livsvärld (Kvale, 1997). Att vara öppen för deras berättelse och låta deras egna 

sinnesintryck och egna perspektiv på sin tillvaro vara giltiga. För att få fram vad 

intervjupersonerna känner och hur de anser sig ha blivit bemötta och hur det har påverkat dem 

låter det fenomenologiska perspektivet deras egna reflektioner komma fram och vara 

gällande. För att komma fram till fenomenets innersta väsen ska den vetenskapliga 

förkunskapen sättas inom parentes. Detta betyder inte att förutfattade meningar ska reduceras 

utan man ska kritiskt analysera sina förutfattade meningar om ett fenomens natur (a.a.)

Jag kommer att ha ett holistiskt perspektiv i de frågor jag tänker ställa till 

intervjupersonerna. Min tanke med studien är att se till olika delar av en människas liv för att 

på så sätt kunna skapa ett sammanhang av dennes liv och på bästa sätt uppfylla syftet med 

min uppsats. Detta för att det inte går att förklara bemötande utifrån endast ett eller några få 

perspektiv. Med holistiskt perspektiv tänker jag mig att hela människan och dennes situation 

runtomkring såsom hem, familj, arbete, psykisk och fysisk hälsa och livssituation ( Sohlberg, 

2009) går att koppla till personens nuvarande situation. Även Neuman (2002) poängterar att 

för att få ett meningsfullt sammanhang måste de olika delarna kunna kopplas samman.

Jag har spelat in intervjuerna och skrivit ut dem. Under intervjun har jag antecknat för att 

säkerställa om något specifikt och relevant men subtilt registreras vilket kan vara svårt att 

uppfatta när utskriften av intervjun är klar. 

3.3 Litteratur
Det finns mycket skrivet om hemlöshet och bemötande. Det stora utbudet gjorde att jag inom 

den tidsram som är satt för en uppsats på c-nivå omöjligt kunnat få en heltäckande bild av den 

forskning som finns inom området. Däremot anser jag att med hjälp av databaser, bibliotek, 

sökmotorer och handledning, fått en översikt av kunskapsläget. 

Av det material jag tagit del av började jag efter ett tag att känna igen återkommande 

referenser. Jag valde att ta del av den forskning och litteratur vars namn var ofta 

återkommande. Genom att göra så anser jag att de dels är någon form av auktoriteter på 

området dels att de källhänvisningar jag gjort i den här uppsatsen är tillförlitliga. Jag vill dock 

göra ett tillägg att jag inte okritiskt tagit del av deras forskning. Jag har valt att söka relevant 
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litteratur genom stora Sköndals högskolebiliotek, dess databaser som academic search och 

DIVA, digitala vetenskapliga arkivet, Stockholms stadsbibliotek, internetsökning via Libris, 

Socialstyrelsen samt använt mig av sökmotorn Google.

3.4 Metodproblem
Under arbetets gång har jag stött på olika problem som jag har fått lösa löpande.  Jag fick 

några kontakter via anslag som jag satt upp men de ledde inte så långt som till en intervju, på 

grund av sjukdom i ett fall och på grund av att det blev för många ändringar när var och hur vi 

skulle träffas i de andra kontakterna. I de fallen fick jag inte tag på dem och valde då att låta 

dem vara ifred. 

En av personerna som jag intervjuade var inte bekväm med att han skulle spelas in på 

band. Just vid det tillfället var jag lite osäker på om mina anteckningar skulle räcka för att 

kunna tolka något i ett senare skede.  Jag ställde frågor och när jag antecknade svaret kunde 

jag samtidigt fråga om jag hade uppfattat honom på rätt sätt. 

Det visade sig att det var svårare än jag trott att få svar på mina frågor. I samtliga 

intervjuer var informanterna mer benägna att tala om sitt missbruk än om socialtjänstens 

bemötande av dem när de är utan bostad. Dessa personer har säkerligen berättat ”sin historia” 

många gånger och det kan vara så att de på grund av det har svårt för att bara berätta om en 

liten del av det som är deras liv. Jag upptäckte att intervjupersonerna ofta gav motstridiga 

uppgifter under intervjuerna. Men då jag från början bestämde mig för att ha ett 

fenomenologiskt förhållningssätt och låta deras berättelse vara giltig så har jag valt att inte gå 

in och ifrågasätta deras berättelse. På grund av att deras berättelse rör sig i olika kontexter, 

tiden av hemlöshet och missbruk kontra nykterhet och snart ett eget boende, behöver inte det 

motstridiga var fel utan de tillhör olika sammanhang i deras liv vid olika tidpunkter.

3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
Validitet syftar till att säkerställa att det som ska undersökas undersöks (Kvale, 1997). För att 

säkerställa det har jag under hela arbetets gång gått tillbaka till syftet och frågeställningarna 

och kontrollerat att jag hela tiden jobbat för att få svar på syftet.

För att säkerställa resultatets reliabilitet har jag efter att fått svar på intervjufrågorna 

kontrollerat att jag har förstått informantens svar genom att kortfattat återge vad informanten 

svarat. Anteckningarna som gjorts under intervjun stärker studiens reliabilitet (Kvale, 1997) 
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på så sätt att mimik och affekter inte alltid kan urskiljas via en bandinspelning men spela stor 

roll i sammanhanget. 

Jag har i den här uppsatsen intervjuat för få personer för att kunna hävda att resultatet är 

generaliserbart.  För att kunna generalisera resultatet måste bland annat 

undersökningspersonerna vara slumpmässigt utvalda (a. a.) vilket de inte är i den här 

uppsatsen. 

 

3.6 Urval
Med tanke på de etiska aspekterna har jag valt att endast intervjua personer över 18 år. Efter 

att ha varit i kontakt med olika organisationer har jag förstått att den typiske hemlösa enligt 

dem, är en man i femtioårsåldern som har ett missbruksproblem eller psykisk diagnos. Han 

har tidigare levt under ordnade förhållanden såsom, bostad, arbete och familj.  Genom en 

kartläggning av hemlösa personer som är framtagen av Socialstyrelsen 1993 (Swärd, 1998) 

ser man att detta stämmer bra in i den bild av en ”typisk hemlös” som de olika 

organisationerna förmedlade till mig. Trots att det har gått några år sedan socialstyrelsen 

räknade fram detta i en tvärsnittsräkning är den fortfarande relevant, 2005 såg beräkningen 

likadan ut (Swärd, 2008) med den ändringen att det tillkommit olika grupper såsom 

invandrare, psykiskt sjuka och kvinnor. Dessa grupper har alltid funnits men har på senare år 

blivit större. Familjer och ensamstående föräldrar är en annan grupp som ofta förekommer. 

För att få en intressant bredd i denna studie hade det vara intressant att intervjua både kvinnor 

och män i blandade åldrar. Men på grund av att det finns en form av ”standardberättelse” fann 

jag det intressant att välja de personer som faller in på standardbeskrivningen av hemlösa.  De 

passar  bra in då syftet är att ta reda på hur och om socialtjänsten bemöter dem som en 

stereotyp grupp. Jag vill dock tydliggöra och referera till Swärd (a. a.) som anser att den 

moderna forskningen om hemlöshet bör knytas till situationer och inte personer. 

Många går in och ut ur sin hemlöshet (Rundquist et al. 2000) och jag har valt att avgränsa 

mig till personer som är hemlösa vid intervjutillfället eller nyligen har varit hemlösa. 

Hemlöshet kan se olika ut, en del har ett tillfälligt boende via en hjälporganisation, 

institutionsvård eller liknande men har inget att komma hem till efter det tillfälliga boendet. 

Detta är en av socialstyrelsens (2006) fyra definierade kriterier för att en person ska  anses 

hemlös. En annan liknande definition inkluderar, förutom de ovan angivna, vistelse på 

fängelseanstalt där utskrivningen planeras inom tre månader (a. a.).  Andra sover på gatan 
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eller på härbärgen vilket hos gemene man karakteriserar den typiska hemlösa, så lyder också 

en av definitionerna av Socialstyrelsen (a. a.). 

Jag har skickat mail till frivilligorganisationer som stöttar personer som är hemlösa och 

bett dem sätta upp anslag som jag skickat dem. Enligt dem kan hemlösa personer vara svåra 

att få kontakt med på grund deras livs-och bostadssituation. För att säkerställa att jag skulle få 

kontakt med intervjupersoner kontaktade jag personer som jag sedan tidigare kände vilka på 

olika sätt arbetade med hemlösa personer. Genom dem fick jag kontakt med ett stödboende i 

Stockholm som hjälpte mig att finna personer som var intresserade av att bli intervjuade. Det 

var endast män som anmälde sig till intervjuerna i ungefär samma ålder, mellan 40 och 50 år. 

Däremot skilde sig deras bakgrund, uppväxt och kontakter med socialtjänsten vilket ökar 

bredden och mångfalden. Gemensamt för dem jag intervjuade var att de alla hade någon form 

av missbruk bakom sig. Från början var jag tydlig med att de skulle förbli anonyma.  Detta 

med tanke på att dessa personer fortfarande är aktuella vid socialtjänsten och på så sätt i 

beroendeställning. Genom att de är anonyma blir intervjuerna mer informativa, de begränsas 

inte av rädsla eller obehag för att den handläggare de har på socialtjänsten ska kunna läsa vad 

de tycker. Jag har varit tydlig med att ange urvalsgrupp, studiens innehåll o syfte när jag 

kontaktat intervjupersonerna.

 

3.7 Etiska överväganden
Den här studien behöver inte av prövas enligt Lag (2003:460) om etikprövning av forskning 

som avser människor då studier på grund och avancerad nivå på högskolan inte omfattas av 

denna lag.

Jag har både skriftligt och muntligt informerat de personer som jag intervjuat om att jag 

följer vetenskapsrådets (2002) fyra etiska riktlinjer. Det första är informationskravet, de 

informeras varför de intervjuas och att de har rätt att avbryta när de vill. Samtyckeskravet 

uppfylls genom att de tillfrågas om de vill vara med i studien. Jag har avidentifierat de 

medverkande och förstört de band som jag använt att spela in intervjuerna på och uppfyller då 

konfidentialitetskravet. Det fjärde och sista, nyttjandekravet, uppfyller jag då jag endast 

kommer att använda det inspelade materialet till denna studie.

3.8 Analys av det insamlade materialet
För att få fram svar och tolkningar på det forskningsproblem jag konstruerat i början av 

studien krävs en analys av det material jag samlat in. Beroende på vilken vetenskapsteoretiskt 

förhållningssätt jag förhåller mig till, kan den data jag får tolkas olika (Backman, 1998).
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Tillhörigheten av paradigm varierar beroende på forskningstraditioner och vilket 

vetenskapligt perspektiv forskaren kan tänkas ha (Sohlberg, 2009). 

Teorier handlar inte om att förklara enstaka händelser eller fenomen utan täcker ett större 

område (Sohlberg, 2009). En teori ska ha någon form av redundans, överskottsinfomation, 

den ska kunna tjänstgöra utöver att förklara enstaka fenomen och ha en form av 

allmängiltighet (a. a.). Jag tänker ha teorin som grund för att förklara enstaka fenomen.

När intervjuerna var utskrivna använde jag mig av meningskoncentrering för att sedan 

kunna dela upp materialet i teman (Kvale, 1997). Genom att korta ner intervjutexten får jag 

kortare och koncisare formuleringar som svarar på hur intervjupersonerna upplever sin 

situation. När meningskoncentreringarna var klara sökte jag mönster som ledde till fyra olika 

teman. Dessa teman använde jag mig av för att ta reda på hur de skilde sig åt och hur de 

hängde ihop utifrån de frågeställningar jag har.
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4. Tidigare forskning
Det finns mycket skrivet och forskat om hemlöshet. I den här studien har jag valt att plocka ut 

det som är relevant för syftet. För att känna av vad som är på gång inom området hemlöshet, 

tog jag del av en rapport från riksdagen (2008) där hemlöshet diskuterades. 

Med vid den utfrågningen var Marcus Knutagård (2009) som har skrivit en avhandling om 

hemlöshetsarbetes kategoriseringar. Det har forskats en del om vräkningsförebyggande arbete 

och hur hemlöshet ska förhindras.

 Jag fann inte mycket som endast handlade om socialtjänstens bemötande och risken för 

stigmatisering. Men genom att gå igenom det som är skrivit om hemlöshet så fann jag ändå 

relevanta delar som jag tagit med i den här studien.

Genom att en person blir klient hos socialtjänsten delas denne in i en kategori. Det är en 

naturlig process då socialtjänsten är indelad i olika enheter som exempelvis barn och ungdom 

eller ekonomiskt bistånd. I och med att en person anses tillhöra en viss kategori har den 

personen tillskrivits egenskaper. Dessa egenskaper anses vara en form av schablonbild som 

inte har något med personens egentliga egenskaper att göra.  Detta kan leda till en stagnation i 

utvecklandet av en persons livssituation eller att individen tar på sig rollen som den tillskrivts. 

Därför har jag valt att titta på forskning som antingen belyser kategorisering och 

gruppindelningar eller lyfter fram det i sin slutsats.

4.1Kategorisering 
För att bringa någon slags ordning i tillvaron och dess intryck delar vi in det vi tar del av i 

kategorier. Kategorisering hjälper oss att nå kunskap av omvärlden (SOU, 2004, s. 7-9). Vid 

neutrala kategoriseringar såsom student, förvärvsarbetare eller förälder finner vi inga större 

problem. Att kategorisera in människor i ålder och kön är något vi ofta gör men utan att 

reflektera över det.  Det är när gruppen man hänförs till via kategoriseringen får en negativ 

klang, exempelvis, hemlös eller missbrukande hemlös, som det kan bli problematiskt. De 

roller och etiketter vi tilldelas kan få oss att gå in i en roll som vi egentligen inte är. Det vi 

tilldelas skiljer sig i fråga om makt, status och förväntningar (a. a.).   

Redan vid första kontakten en potentiell klient (sökande) har med socialtjänsten indelas 

denne i en kategori. Det ingår i det sociala arbetets natur att kategorisera klienter (Börjeson, 

2008). För att klienten ska komma till rätt enhet är detta nödvändigt. När det sker konstrueras 

en klient med likheter med andra i samma kategori och viktiga skillnader individer emellan 

går förlorade (Löfstrand, 2005).
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Löfstrand (2005) belyser i sin studie hur dessa kategoriseringar blir problematiska. När 

socialtjänsten kategoriserar klienter kan det både vara möjliggörande och begränsande. 

Exempelvis att kategoriseras som hemlös kvinna kan innebära fördelar, att få någon form av 

boende medan bostadslös missbrukare kan innebära att man exkluderas från boenden (a. a.) 

om de har noll tolerans mot alkohol och droger. 

4.2 När klienter blir sitt symtom
I mötet mellan klient och socialsekreterare skapas en möjlighet att socialt konstruera varandra 

i negativa eller positiva termer (Börjeson, 2008). Dessa skapar närhet eller avstånd beroende 

på om det blir ett vi eller ett du och jag (a. a.). Vidare beskriver Börjeson ett experiment som 

gjordes på FoU-Karlstad där ett sextiotal socialsekreterare fick träffa klienter efter att ärendet 

var avslutat. De fick i uppdrag att lämna sitt arbete tillfälligt och möta människan och inte 

klienten. Alla såg klienten i ”ett nytt ljus”. En del ifrågasatte sin yrkesroll när de märkte att de 

uppfattat sin klient i ett snävt perspektiv. Klienten blev sitt symtom, exempelvis, 

missbrukaren eller arbetsoförmögen (a. a.).

4.3 Vem vet bäst
Knutagård (2006) tar, i en utvärdering av tre projekt för hemlösa, upp åtskillnaden som blir 

tydlig när socialtjänsten kategoriserar. Att bli benämnd som bostadslös betyder att någon är i 

behov av bostad. Enligt Knutagård står Hemlös för att någon antagligen inte klarar av ett eget 

boende och måste kvalificera sig via trappstegsboende för att få ett eget bostadskontrakt. 

Genom att de inte anses följa majoritetssamhällets normer ges de inte frihet att själva handla, 

ansvaret hamnar hos socialtjänsten som övervakar och utövar kontroll för deras bästa (a. a.).

4.4 Socialtjänstens prognoser
I ett slutbetänkande från Kommittén för hemlösa (SOU, 2001) visade det sig att i ett 

utvärderande projekt i Tyskland hade socialsekreterare fel i sina prognoser om en hemlös 

person skulle klara ett eget boende. Projektet gick ut på att i sju tyska städer gavs hemlösa ett 

eget kontrakt på en lägenhet. De fick stöd och hjälp av sina socialsekreterare och två och ett 

halvt år efter projektets början visade det sig att 73,9 procent fortfarande bodde i en egen 

bostad. Det visade sig att socialsekreterarna, i många fall där det gick bra, innan inte trodde att 

klienten skulle klara ett eget boende och lyckas ha det kvar under en längre tid. I många fall 

där socialsekreteraren trodde att klienten skulle klara det visade det sig att klienten inte hade 

11



lyckats klara av ett eget boende, innebärande att betala hyra, sköta ekonomin, klara av att 

sköta sin hälsa, hålla sig väl med grannar och så vidare tills de blev av med kontraktet (a. a). 

Detta tyder på att hemlösa i större utsträckning klarar ett eget boende med visst stöd samt att 

socialsekreterarna inte alltid ”vet bäst”.

4.5 Vikten av att ha ”rätt” problem och att bli trodd
En studie om bostadslösas erfarenheter av myndigheter (Sahlin, 2001) visar att socialtjänsten 

exkluderar sökanden på olika grunder. Naturliga orsaker kan vara att ansvarsområdet är en 

annans myndighet eller lagstiftning. En mer ”onaturlig” orsak är att den sökande inte passar in 

i en befintlig grupp, behandlingsprogram eller en arbetsmetod (a. a.). Många av de intervjuade 

i studien menar att de hade ”för lite” problem för att få hjälp. De uppfattade det också som att 

de inte fick hjälp när de själva ville men när de är ovilliga tvingas de till att ta emot insatser. 

Även feltolkningar av vad klienten menat och ett aggressivt agerande eller tillbakadragande 

vid avslag visade sig vara av vikt när de hemlösa personerna ansåg sig felbehandlade av 

handläggare vid olika myndigheter (a. a). Viktigt att poängtera är att handläggarnas avslag i 

många fall inte handlar om deras bemötande eller förhållningssätt till klienten, inte heller 

handlar det om kategorisering. Ofta handlar det om att handläggaren inte har något inflytande 

på andra myndigheter eller aktörer på bostadsmarknaden (a. a.).

Knutagård ( 2007) menar att det ingår i socialtjänstens jobb att  göra hjälpsökande till 

klienter och det i sin tur medför kategorisering då  klienten omvandlas till en särskild typ av  

klient. För att klienten ska få hjälp av socialtjänsten, exempelvis hjälp med bostad, måste 

klientens förklaring vara trovärdig, deras accountability (a. a.). Lyckas inte klienten med det 

finns en risk att denne inte får den hjälp som omständigheterna kräver.

4.6 Stereotypa föreställningar
Stereotyper är schablonartade föreställningar om en grupps personliga egenskaper, 

gruppmedlemskap och dess attribut (SOU, 2004, s. 101-104).  Ibland måste vi ha förutfattade 

meningar för att bearbeta sinnesintryck. Det är tidssparande och rationellt att ha det och 

förenklar bearbetningen av informationen (a. a.). Att utpeka en stereotyp för dålig eller 

hjälpbehövande stärker min egen självbild som god och att jag utför goda gärningar när jag 

hjälper en hjälpbehövande. Om en stereotyp en gång rotat sig som exempelvis dålig eller 

hjälpbehövande är de starkt motståndskraftiga mot förändring (a. a.).

Tilly (2000) presenterar tankegångar hur samhället skapar stereotyper och varför de 

stannar kvar. Han är oroad över att skillnader i livschanser befästs genom indelningar av 
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kategoriella par som svart/vit, man/kvinna eller utlänning/medborgare. Hans resonemang 

syftar till att lyfta fram att så länge vi ser detta som individuella skillnader hämmar vi 

livschanserna. De hämmas på så sätt att utsatta kategorier berövas resurser medan gynnade 

kategorier får ökade resurser i samhället (a. a.). Detta leder till att den ogynnade gruppen 

anpassar sig efter de omständigheter de befinner sig i. De folkliga handlingsvillkoren, 

handlingsrepertoaren som Tilly benämner dem, utvecklas inte när människor upplever 

maktlöshet och anpassar sig efter den (a. a.).
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5. Teoretisk utgångspunkt
Stigmatisering är från början ett sätt att visa eller varna människor att en brottsling finns bland 

oss. Förr i tiden kunde en tjuv eller en våldsbrottsling brännmärkas synligt, exempelvis i 

ansiktet, för att varna andra i samhället att en person var en lagöverträdare. Det fungerade 

också som en form av straff, skammen att bli uthängd som en brottsling och andra människors 

avståndstagande. Erwing Goffman (1971) har utvecklat detta fenomen och anser att det 

fortfarande bedrivs i en osynlig form, människor blir stigmatiserade trots att de inte har några 

synliga märken. Om man tror sig signalera en avvikande egenskap eller utseende kan det vara 

så att man försöker dölja det för att undvika stigmatisering. Jag har valt att använda mig av 

Goffmans teori om stigma då den kan förklara hur och varför vissa känner att en myndighet, i 

det här fallet socialtjänsten, har möjlighet att påverka en persons eller grupps möjlighet till 

förändring av sin livssituation.

Howard Becker förklarar hur och varför någon stämplas som avvikare i sin bok Utanför 

Avvikandets sociologi (1991). Avvikelsen uppstår när en grupp bestämmer vilka sociala regler 

som ska gälla gentemot en individ. Det är interaktionen dem emellan, dem som har makten, 

stämplar individen som en avvikare då denna inte följer reglerna. Jag valde att använda mig 

av denna teori med utgångspunkt att den som har makten, socialtjänsten, kan se individen, 

personen som är hemlös, som en avvikare och vilka konsekvenser det kan få i form av 

bemötande och framtida förutsättningar att ändra sin livssituation.

5.1Stigmatisering
Att tillhöra en grupp som betraktas som avvikande i samhället kan leda till marginalisering 

och stigmatisering (Hansson & Jacobsson, 2004). Gruppen skiljer sig i utseende eller 

beteende från oss andra vilket skapar ett vi och dem. Vidare utvecklas en negativ inställning 

och attityd som stämplar och etiketterar den andra gruppen. De som stigmatiseras drabbas av 

en social statusförlust (a. a).

Stigma kan bidra till att reducera en person att bli en egenskap eller ett tillstånd (Goffman, 

1971). När någon tillskriver en individ egenskaper eller ett tillstånd som inte överensstämmer 

med dennes egen uppfattning om sig själv uppstår en brist. Bristen av överensstämmelse, det 

man är tillskriven av någon annan men inte uppfattar eller håller med om själv kan få 

konsekvenser. Detta leder ofta (a. a.) till en känsla av att vara ifrågasatt, att privatlivet är utsatt 

för intrång. Vidare kan stigmat leda till att umgänget begränsas till enbart andra som befinner 
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sig i samma stigma och då lever i en halv värld. Stigmat kan också leda till att den som är 

utsatt utnyttjar det till att exempelvis inte uppfylla sina plikter.

En studie av hemlösa kvinnor i Stockholm (Rosengren, 2003) visar att flertalet av 

kvinnorna, trots missbruk och hemlöshet ansåg att personlig hygien och nya rena kläder var 

viktigt. Några till och med gick i affärer och sprutade parfym på sig eller stal parfym. De 

ansåg att det var viktigt att det inte skulle synas på dem att de var hemlösa och eller 

missbrukare. De menade att om de inte skötte hygien och kläder skulle de bli bemötta av 

negativ attityd ute i samhället. Här ger de uttryck för risken att stigmatiseras. Detta förstärkte 

bilden av dem som misslyckade vilket de ville undvika för att orka vara hemlös. Att bli 

identifierad som hemlös av andra kan framkalla en känsla av maktlöshet, där personen själv 

har tappat makten över att själv få definiera vem man är (Thörn, 2004).

5.2 Avvikare
För att passa in i samhället och dess normer för vad som anses normalt måste vi, enkelt 

uttryckt, utgå från vad andra har gjort, gör eller kommer att göra. Om vi avviker från vad 

andra gör och hur andra agerar kan vi stämplas som avvikare.

Howard Beckers (1991) teori om avvikare kan kort förklaras hur man uppfattar sig själv 

utifrån social interaktion med andra personer där andra stämplar någon som avvikande i sitt 

beteende. Avvikande är inget man är utan något man blir, vanligtvis är det någon med en 

maktposition som stämplar en person som avvikande (a. a.). För att någon ska kunna avvika 

måste någon eller några sätta upp regler som ska följas och det är när dessa regler inte följs 

avvikaren manifesteras. Det centrala i Beckers resonemang är sociala grupper som upprättar 

sociala regler gentemot en individ. Dessa regler ses inte som generaliserbara i samhället utan 

de uppkommer och skapas i specifika kontexter där reglerna styrs av värderingar.

Avvikelse anses inte vara en egenskap utan handlar om interaktionen mellan de som 

reagerar på avvikelsen och den som begår den (a. a.).

 Socialtjänstens jobb är att hjälpa och stödja de som inte kan eller har svårt för att följa de 

sociala regler som gäller i vårt samhälle. Det kan omvänt vara så att det som samhället anser 

vara avvikande ses som ett naturligt tillstånd eller konsekvens vid socialtjänsten. Med det vill 

jag tydliggöra att socialtjänsten långt ifrån anser att deras klienter är avvikande, snarare har de 

en förståelse för att deras livssituation kan ha lett till att de exempelvis blivit hemlösa. Det här 

är en komplex fråga då socialtjänsten samtidigt måste ha ett förhållningssätt gentemot sina 

klienter som kan leda till stämpling. De ska jobba för att deras klient ska kunna få en egen 
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bostad och kunna försörja sig. Alltså har klienten avvikit från de sociala regler som är satta 

som en slags social norm i samhället. 
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6. Resultat 
I det här kapitlet presenterar jag den sammanställda empirin. Först kommer en kort 

presentation av intervjupersonerna. Därefter redovisas empirin indelad i teman följt av 

tolkning och analys. Avslutningsvis presenteras slutsatser samt egna reflektioner.

6.1 presentation av intervjupersonerna
De intervjuade personerna bodde alla vid intervjutillfället på ett stödboende i Stockholm där 

de flesta gick i någon form av behandling på grund av missbruk. Alla som bodde där var inte 

hemlösa men de som jag intervjuat var alla utan bostad. Ingen av personerna ska kunna 

identifieras, därför har jag valt, för enkelhetens skull, att kalla dem för Adam, Bertil, Cesar 

och David. De är alla runt 40-årsåldern och tre av dem har ett tidigare missbruk som de under 

intervjutillfället gick i behandling för i öppenvården. En av dem, Bertil, menar att han inte är 

missbrukare, utan har endast använt droger under tiden han bodde i en lada, för att kunna stå 

ut med hemlösheten.

Adam har haft bostad men efter ”knas i förhållandet” blev han utan bostad. Han har 

missbrukat narkotika under den största delen av sitt liv men har lyckats ordna upp 

livssituationen två tre gånger. Han beräknar att han varit hemlös under de senaste fyra till fem 

åren. Under den tiden har han bott i ett garage, sovit på soffan hos någon kompis varvat med 

institutionsboende och nu ett stödboende.

Bertil har levt på institution i fyra år. Innan hade han familj och eget företag. Efter att han 

separerat från sin sons mamma startade en lång och segdragen vårdnadsprocess som kostade 

honom alla hans pengar och hans företag. I samma veva bröt han benet men fick inga pengar 

av Försäkringskassan vilket till slut ledde till att han vräktes från sin bostad. Bertil har tidigare 

i livet missbrukat narkotika men anser sig inte vara missbrukare idag. Tiden efter att han 

vräkts från sin lägenhet bodde Bertil i en lada utan värme och ibland om pengarna räckte 

bodde han på vandrarhem. Under tiden han var hemlös använde han narkotika för att ”stå ut” 

men använder ingen narkotika idag.

Cesar har missbrukat sedan han var tolv år. Fram till för cirka tio år sedan klarade han av 

att både arbeta sköta sitt boende och samtidigt missbruka. Till slut höll det inte längre utan 

han slutade arbeta, begick brott för att finansiera missbruket och hamnade till slut på 

kriminalvårdsanstalt. Vid den här tidpunkten blev han vräkt. De senaste tio åren har han bott 

hos kompisar, i andra hand, anstalt, kolonistugor och på institution. Om några månader från 

17



det att intervjun äger rum ska han flytta till en träningslägenhet som kan resultera i en 

försökslägenhet.

David har varit hemlös i två år. Innan var han gift, hade en bostad och ett bra jobb som 

innebar att han reste mycket. För några år sedan beslöt han att sluta jobba ett tag och leva på 

en stor bonus som han fått från företaget som han jobbade åt. Under den här tiden skulle han 

vila och träna sig till en bättre hälsa. Men istället började han dricka allt mer och äktenskapet 

tog slut. Nu i efterhand ser han det som att han i många år har haft ett alkoholmissbruk men 

lyckats sköta det på ett ”socialt anpassat sätt” och han har alltid skött sitt jobb. De sista två 

åren har han bott på hotell, hos kompisar och på ett tillfälligt boende som socialtjänsten har   

hjälpt honom med i några månader.

6.2 Gemensamma teman 
Efter att ha genomfört intervjuerna upptäckte jag att vissa teman kom igen i alla intervjuerna. 

Dessa teman är kopplade till syftet och frågeställningarna. Jag ser det som viktigt att lyfta 

fram sådant som intervjupersonerna återkom till under samtalet även om det inte går att 

koppla till syftet. Med det menar jag att de var alla fyra benägna att prata om sitt missbruk 

eller att deras handläggare ansåg att de missbrukade. 

6.3 Det egna beteendet spelar in i mötet med socialtjänsten
 Tre av intervjupersonerna hade dåliga erfarenheter av vissa socialsekreterares bemötanden 

men i ett längre perspektiv där de hade lämnat sitt missbruk ansåg de sig själva hade bidragit 

till det dåliga bemötandet. David hade ingen erfarenhet av att ha blivit dåligt bemött eller 

feltolkad men menade att det handlade om hans egen vilja till förändring och ödmjukhet inför 

att andra människor samt myndigheter kunde erbjuda honom hjälp ur sin situation. Han var 

öppen med både missbruket och att det lett till att han tappat sin bostad. Han berättar om det 

första mötet med socialtjänsten.

Det första mötet var ganska bra. Och han tvekade inte en sekund utan han skickade mig vidare då 
till något som kallas vuxengruppen då och dom hörde av sig ganska snabbt till mig tillbaka och sa 
att här är en plan, du ska bo där och där. Jag bodde på något som heter (namnet på boendet) Det 
gick väldigt fort där, jag har blivit jättebra behandlad överlag. Men jag vill också ge cred till mig 
själv, jag har varit..... jag är oerhört tacksam och ödmjuk. Det är  jag alltid. 

 Han menade också att många av dem som han nu bodde med och gick i behandling med, 

hade en dålig och aggressiv attityd till socialsekreterarna och att det var anledningen till det 

dåliga bemötandet som de påstod sig vara utsatta för. I Davids behandlingsgrupp var det en 
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person som ansåg att alla problem han hade berodde på socialtjänstens dåliga bemötande när 

han ville ansöka om hjälp. Personen valde att ändra sin attityd till socialtjänsten och det 

visade sig att han upplevde en förändring.

I: Du menar att om man beter sig bra så får man ett bra bemötande tillbaka?
IP: Ja vi pratar mycket i behandlingsgruppen varje dag faktiskt, det finns folk som har vänt och 
sagt att nu ska jag byta stil, nu ska jag va så smörig jag kan och jag ska skicka små meddelanden 
och liksom verkligen gosa med dom. Och helt plötsligt kommer de tillbaka om två veckor och har 
fått svar på det jag har velat ha fått svar på det bara pang, pang
I: Ja, det kanske är där det sitter. 
IP: Ja men det är ju det...Det blir liksom lätt för båda två liksom.

Adam berättar att för några år sedan hade han en socialsekreterare som han aldrig träffat 

personligen för samtal. De gånger som han försökte träffa henne stod hon bakom en glasvägg 

och pratade med honom. Han menar att hon hade läst hans akt och hade bestämt sig för vem 

han var och behövde därför inte träffa honom.  Varje gång Adam skulle träffa henne hade han 

ont i magen flera dagar innan och han ansåg att hon påverkade honom negativt. 

Den handläggare han nu har på socialtjänsten fungerar bra. Han tycker att de har en bra 

personkemi och att hon har humor men ändå är hård ibland och ställer krav. Han känner att 

hon bryr sig om honom och att det ger respekt, ömsesidig respekt. Han kallar det för det ”justa 

soc”. Adam tycker att det spelar stor roll om handläggaren tror på att han ska klara av att vara 

drogfri eller inte. En gång var det en handläggare som tog åt sig personligt av att han fick ett 

återfall vilket blev jobbigt för honom. Han menar att om han ska klara av att sluta missbruka 

måste det vara för hans egen skull, inte för att en handläggare blir besviken. Men om 

handläggaren tror att han kan klara det och stöttar honom i det tycker han att det underlättar. 

En period bodde han på en stugcamping. Socialsekreteraren och han hade kommit överens 

om att han bestämda dagar skulle åka och lämna urinprov för att visa att han var drogfri. Från 

den här campingen gick det endast en buss varje morgon och om han missade den fick han 

inga pengar den veckan. Även om han tog en senare buss samma dag så hade han förbrukat 

sin chans och han upplevde det som om han straffades när han inte fick pengar. Han fick inte 

träffa sin handläggare på ett humant sätt, utan en glasvägg emellan, straffet som han såg det 

bestod dessutom av att det inte fanns någon chans för honom att komma in på något värdigare 

boende än en camping.

Bertil berättar att ”om socialtjänsten är det yttersta skyddsnätet i samhället har jag fallit  

genom vart enda jävla hål”. Han menar att han har drabbats av all den otur som man kan 

drabbas av. Han har blivit utan både bostad och pengar, bett om hjälp men inte fått någon. 

Han tycker inte att socialtjänsten har hjälpt honom eller ens försökt göra en individuell 
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bedömning av hans livssituation. Detta har lett till att han har varit aggressiv mot 

handläggarna, i frustration när de inte har lyssnat på honom. Bertil berättar att han blivit 

erbjuden tre stycken bostäder i sin hemkommun som inte är Stockholm. Men han menar att 

han är stämplad där. ”Alla vet vem jag är, det är en stor skam att återvända, en galning som 

bor i en bil va.”  Han vill att socialtjänsten ska hjälpa honom att få en bostad i Stockholm 

vilket de menar står utanför deras befattningsområde. Om han flyttar tillbaka till 

hemkommunen befarar han att han inte ska få något jobb på grund av sin tidigare historia. 

Flera gånger under intervjun undrar han ”var är belöningen”. På frågan vad han menar med 

det har han inget svar. Han tycker att socialtjänsten endast lyssnar på hans exflickvän som han 

har sin son tillsammans med. Hon har smutskastat honom och handläggarna på socialtjänsten 

har tagit parti, hennes parti. 

Han har under den tiden han bodde i sin bil flertalet gånger blivit stoppad av polisen och 

tänkt att nu måste de berätta för socialtjänsten och det kommer att leda till att jag får hjälp. 

Han tror också att anledningen till att han aldrig blev anmäld till socialtjänsten var hans 

förflutna dom, grovt narkotikabrott. Han misstänker att polisen trodde att han fortfarande 

sålde droger. Bertil är noga med att poängtera att han inte sysslar med något brottsligt.

Polisen visste att jag bodde i bilen men anmälde aldrig. Jag ville bli anmäld för att få hjälp men 
ingen gjorde något. Jag har aldrig brutit (gjort inbrott) alla i min hemkommun vet att Bertil aldrig 
skulle....jag har mänskliga moraler. Men jag tror att polisen väntade på det stora tillslaget. 

 Vid ett tillfälle under intervjun säger han att han förstår att det är politikerna som bestämmer 

och att han ångrar en gång då en handläggare började grina på grund av att han var aggressiv 

när han fick ett avslag på ekonomiskt bistånd. Förutom den gången så anser han att 

socialtjänsten behandlar honom värre än en mördare på grund av att han blivit dömd för grovt 

narkotikabrott i ungdomen. Inte heller känner han sig betrodd.

Socialtjänsten vet inte hur saker och ting fungerar. En hemlös knarkare är värre än en mördare. Jag 
vill bara att de ska respektera mig som en människa. Soc säger att jag har jobbat svart. Jamen tala 
då om för mig var de pengarna är så delar vi lika du och jag. Det sa jag till henne.

Bertil menar att trots att han bodde i en lada utan värme och ibland sov i bilen ansåg 

socialtjänsten att han hade gömt undan pengar från det att han hade ett eget företag.

Cesar hade kontakt med socialtjänsten innan han förlorade sin lägenhet. Den första 

kontakten tyckte han mest var jobbig rent praktiskt. På grund av ADHD, ett neuropsykiatriskt 

funktionshinder, har han svårt med att strukturera upp praktiska saker han ska göra.
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Nä jag tyckte nog att .... innan man kommit in i manualen, eller vad man ska säga, innan man är 
inne i systemet så . När jag då med min ADHD och min missbruksproblematik, alltså dom ska 
ha.... man ska hämta ut lönepapper dom ska ha utskrifter från.... det var det ena efter det andra. De 
senaste deklarationerna Så det där är gigantiska projekt för mig. Det är ju inget välkomnande 
direkt. Välkommen till socialtjänsten, välkommen till vår gemenskap direkt. Nä det var lite motigt 
tycker jag.  Men nu för tiden tycker jag att jag är hemtam i korridorerna på socialtjänsten.  Dom 
gör vad dom kan. Ja det tycker jag men allting är ju i slutändan kronor och ören.  Och dom måste 
ju jobba efter signaler som dom får från regeringen. Allt det där är ju beroende på från år till år.

Senare under intervjun uttrycker han att det fanns en gång då han inte kände sig bra behandlad 

av sin handläggare som han har haft de senaste tio åren.

Men då gick jag upp till soc och sa det att jag mådde jätte, jätte, jätte lågt va. Och sa snälla 
(handläggarens namn) jag måste få behandling. Kan jag få hjälp med en behandling. Nä, och jag 
satt där och tokgrät och var påverkad av amfetamin och alkohol och ….eller hasch, jag tror det var 
fem preparat i kroppen. Och jag skakade som ett asplöv ..men nä nä, men du ser så fräsch ut och 
du som alltid är så glad och...., ja det var ju amfetaminet som har den förmågan att man ser lite 
pigg och alert ut. Men man är ju påverkad va och speedad. Så det blir det att man bara ”tjena 
läget ..så där”. Så när jag kom och tiggde en behandling så dom ville inte se det där att man var 
down and out va.

Cesar känner att han är mer stabil nu och att han är redo för att klara en egen bostad och en 

sysselsättning. Han tycker att det är konstigt att en annan människa ska tala om för honom när 

han är redo för en förändring eller behandling.

Men, jag vet inte riktigt men i Danmark är det lagstadgat att från den dan man kommer och önskar 
en behandling så har de 20 dagar på sig. Och oavsett vad socionomen tycker och tänker så ska dom 
få behandling. Det är omöjligt för någon annan att veta vad som är botten för mig. När jag känner 
att de här konsekvenserna kan jag inte hantera. Det är svårt när någon annan ska bestämma, kröka 
bara på fredagar. Det är något som jag tycker att den svenska socialtjänsten kan förändra. När 
någon behöver hjälp så ska de ju få det, möjligheter och så. Om jag hade fått behandling när jag 
bad om det för åtta nio år sedan så hade kanske inte den här resan behövt blivit så lång. 
Det var ju det att jag drog på mig ytterligare ett par år i missbruk och hann förstöra än mer för mig 
och min dotter och min familj

6.4 Missbruk går före hemlöshet
 Ett annat gemensamt tema som återkom upprepade gånger i alla intervjuerna var hemlösheten 

kopplad till missbruket. Bertil, som inte anser sig vara missbrukare, berättar att han i sin 

ungdom blivit dömd till grovt narkotikabrott och att det än idag påverkar socialtjänstens 

bemötande av honom. Han anser att han är bedömd som en missbrukare av socialtjänsten 

vilket påverkar hans möjlighet till jobb och bostad. De uppfattar sig alla som missbrukare 

primärt och upplever också att socialtjänsten gör det. Tre av dem uttryckte tydligt att de ansåg 

att missbruket ledde till att de blev hemlösa. David uttrycker tydligt att missbruket lett till att 

han är utan bostad och att relationen inte höll. 
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 I botten är det missbruket som lett till att jag inte har någon bostad. Jag har skött mitt jobb, det har 
inte påverkats av missbruket. Det var ganska enkelt. Jag har alltid skött mitt jobb .... Jag har aldrig 
haft något problem med det. Mitt sociala liv, mitt privatliv däremot och boendet. Min relation  har 
också varit taskig jag tror att mestadels beror det på mig. Eller till 99 procent beror det på mig. 
Nykterheten har fått mig att inse det. Jag har jobbat jättemycket och jag har rest mycket och har 
liksom tänkt bort allt det där. 

Cesar tror att så länge det finns droger med i bilden är det drogerna och missbruket som leder 

till att någon mister sin bostad.

 Primärt är jag missbrukare och det har gjort mig hemlös. Det är inte så att hemlösheten har gjort 
mig till narkoman utan det handlar om andra som påstår att hemlösheten gjort dem till knarkare. 
Det där tror jag är en farlig ursäkt. Många målar upp bilden av att så fort jag har fått en lägenhet så 
ordnar sig resten, då löser det sig. Det tycker jag man kan höra från vilken hemlös/ missbrukare på 
gatan som helst, vad dom primärt vill ha. Att få lägenhet före behandling..... då kommer man 
aldrig ur sitt missbruk. Jag är helt övertygad om idag att om jag inte blivit av med min lägenhet 
och inte hamnat på dom här anstalterna och fått dom här konsekvenserna som jag nu har fått om 
det inte var för missbruket. 

Socialtjänsten kräver att han ska fortsätta att var drogfri nu när han ska flytta in i en 

träningslägenhet. Han vet att om han inte sköter sig, att hålla sig drogfri, förlorar han allt, 

både bostad och jobb, och får börja om från början igen. Bostadsproblemet är inte löst endast 

på grund av ett kontrakt. Han måste hålla sig från droger och gå på regelbundna möten hos 

NA, anonyma narkomaner. För att få en träningslägenhet var han tvungen att genomgå en 

behandling först.

Jag måste gå på möten på NA. Det har varit ett helvete den här veckan det har varit en massa 
drömmar slash mardrömmar den här veckan, jag har fått jobb. Jag ser inte det som en mardröm i 
sig va att få lägenhet och arbete. Det är två stora mål, inte bara delmål, utan det är där jag vill vara 
va.  Vara självförsörjande och ha mitt lilla krypin. Men att få bostad o lägenhet skapar en rädsla att 
jag kan förlora, det är det jag är van vid. Jag brukar faktiskt av gammal vana strula till det för mig 
men jag hoppas att jag nu har så pass många verktyg, vara så pass vaken att jag inte försätter mig 
i.....Det jag måste fokusera på är att vara fortsatt drogfri.

Adam känner sig institutionaliserad på grund av sitt långa missbruk. Han har pendlat mellan 

institutioner, flickvänners lägenheter och gatan i flera år. Han har ordnat till sitt liv ett par tre 

gånger men inte lyckats vara drogfri och har då blivit bostadslös än en gång. När 

socialtjänsten ska hjälpa honom med bostad ingår det alltid en överenskommelse mellan 

Adam och handläggaren att han ska hålla sig drogfri. Bostadsfrågan löses mer sporadiskt, natt 

till natt men att visa att han sköter en behandling eller avhåller sig från droger är det primära, 

det går före bostadsfrågan menar han, från socialtjänstens sida.
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Bertil anser sig inte vara inne i ett missbruk utan har tagit droger för att härda ut att vara 

hemlös. Att vara hemlös är ”en osynlig stress jämförbar med militärer i krigszon” säger han 

och nu när han har tak över huvudet behöver han inga droger. Hans problem är att 

socialtjänsten tycker att han är missbrukare. För att socialtjänsten ska förstå hur hemlösa har 

det och inte stämpla alla som missbrukare har han ett förslag.

Socialarbetarna borde få leva på gatan i flera veckor, bara plocka av dem pengar, nycklar och bara 
släppa ut dem på stan. Det borde ingå i deras utbildning att bo på gatan, det är det enda sättet att 
förstå. Då skulle de få se, inte fan skulle de vara nyktra någon längre tid.

 

Om de bara förstod hur det är att vara hemlös och utan pengar skulle hjälpen se annorlunda ut. 

Bertil uttrycker flera gånger en frustration av att inte bli trodd. Han säger att han har gett upp 

kampen och att han tänker strunta i att bråka med socialtjänsten. Under de här åren har han 

blivit tuff och hård för att kunna överleva. Både för att klara av att leva utan en bostad men 

lika mycket för att stå ut med socialtjänstens misstro mot honom. Han upplever det inte som 

att de tror på vad han säger. 

6.5 Var i samhället man befinner sig
Detta tema belyser vikten av att tillhöra olika grupper. Deltagarna menade att vissa grupper är 

bra att tillhöra andra är mindre bra. Adam tycker att han pendlar mellan olika grupper. Vem 

som placerade vem i vilken grupp var mer oklart men tre av dem uttryckte att det spelade 

större roll vad människor ute i samhället placerade dem än vad socialtjänsten gjorde. På 

frågan hur de tänker sig skillnaden mellan att ha ett hem eller sakna ett helt svarar David att 

det inte påverkar honom i någon större grad förutom rent praktiskt men det är samtidigt 

ingenting som han skyltar med. 

Jag går ju inte ut och gör reklam för det. Utan det är mitt tidigare umgänge och exfru som vet
Nä jag känner ingen skam det gör jag inte. Konstigt nog så har jag ett socialt nätverk och när det 
blir dags att börja jobba och så där så ska det här inte stå i mitt cv. Men jag besväras inte av att 
dölja det

David tyckte inte själv att han tillhörde någon speciell grupp. Däremot pratade han om 

missbrukare som en gupp som kunde räknas som outsiders. 

Som missbrukare blir du förändrad pga missbruket kan du känna dig som en outsider som att man 
är ett eget gäng. Man förlitar sig på andra men det är bara en illusion , allt det där är bara en 
illusion. Allt handlar om en sak och det är drogen man har. I slutändan är det alkoholen eller 
drogen man har. När allt ska dras till sin slutsats så är man beredd på att göra vad som helst för att 
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få dricka öl eller punda liksom. Man tror att man har en gemenskap, men det är absolut inga 
vänner. Man väljer ju aktivt att missbruka istället för bostadsrätt, jobb eller familj.

Om sig själv säger han följande” Jag tror att jag har ett självförtroende som gör att jag har 

tillit. Jag har en självförståelse för vad som hänt i mitt liv, därav ett gott bemötande av 

socialtjänsten.” I nästa mening uttrycker han vad han anser om andra missbrukare. ”Har man 

levt i missbruk i halva sitt liv så blir samhällsbilden fel. Tyvärr alltså, man är underutvecklad.  

Man är socialt handikappad man är mentalt handikappad.” 

Cesar talar om det nya som ska komma in i hans liv nu. Han har brutit med de gamla 

vännerna. De står för något som inte gäller honom nu i det nya drogfria livet och snart också 

lägenhetsinnehavare. Precis efter att han förlorade sin lägenhet berättar han hur han tänkte.

IP: Då var det så att jag i mitt missbruk ....mer då än kanske i och med att jag ville ha ett ansikte 
utåt va. Jag ville inte se ut som en narkoman. Så då var jag väldigt mån om att gå till frisören och 
sola solarium och hade justa kläder och så där. Jag var så rädd att bli......
I: Bli stämplad?
IP: Ja att bli stämplad, jag vill på något sätt märkas men inte synas . Det gjorde mig ingenting att 
umgås med värsta drägget om man nu får säga så. Tandlösa och så va. Men jag ville på nåt sätt ha 
ett annat ansikte utåt sätt va.

Precis när han blev av med sin lägenhet märkte han en förändring. 

Ja då klev jag ur , jag började att bara umgås med alkisar, jag såg ju förändringarna omkring mig 
va.  ”Jag levde på socialbidrag och de såg på mig att jag missbrukade men jag blåneka.  Då fick 
jag inget mer (pengar) och  var tvungen att bli kriminell.

Nu för tiden umgås han inte med de gamla kompisarna men han hejar på dem om de stöter på 

varandra. ”De vill inte ta en fika, det är andra produkter för dom som är intressant. På ett  

naturligt sätt väljer man bort varandra”. 

Enligt Cesar stannar det inte vid att tillhöra endast en eller två grupper. Han menar att det 

finns grupper inom gruppen där man värderas. Han har också en förklaring till varför vi delar 

in oss själva eller andra i grupper. Förklaringen är den att vi har alla samma basbehov för att 

leva, mat, vatten, sömn, värme och så vidare men hur vi tillgodoser oss de olika basbehoven 

varierar. I och med att vi väljer olika tillvägagångssätt för att tillfredsställa våra behov hamnar 

vi olika per automatik.

IP: Jag märker det mer nu när jag är nykter och inte missbrukar, dom som missbrukar och vi som 
inte. När jag var i ett missbruk så skilde det enormt mellan amfetaminister och heroinister, de som 
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bröt och de som inte gjorde det,  baxare eller till och med storbaxare, koppartjuvarna å  de som 
snodde i affären  i missbruksvärlden är det många klassificeringar,
Det handlar lite om var man själv placerar sig i en sådan här subkultur. Då blir världen på något 
sätt, både större och mindre. Det vill säga det att den blir större med många grupperingar, den blir 
främmande. Nu ska jag tillhöra en annan grupp, knegarna, det …...Du känner säkert till Maslows 
behovstrappa.?
I: Ja
IP: Den stämmer väl ganska bra i det stora hela på hela mänskligheten, sen hur vi tillgodoser de 
här behoven, där är skillnaden.

Adam känner att han pendlar mellan max två grupper. När han inte använder droger och bor 

på det stödboende han nu bor tillhör han en grupp och väljer bort de som han umgås med när 

han missbrukar aktivt. Han tycker att han med åldern har märkt en utplaning av skillnader 

mellan de två grupper han anser sig tillhöra. När han var yngre var allt socialtjänstens fel men 

vid stigande ålder ser han sin egen del i det som inte fallit väl ut i livet. Hans mål är att 

komma tillbaka till ett socialt liv, med egen lägenhet och arbete eller sysselsättning. Han 

tycker att socialtjänsten i egenskap av myndighet ska ha rätt att ställa krav som exempelvis 

urinprov som kan styrka att han inte tar droger. Däremot tycker han att det är viktigt hur de 

ställer krav. Han nämner ”kvinnan i sin fina kavaj” som stod bakom en glasruta och vägrade 

att träffa honom i ett rum utan glasvägg dem emellan Han känner att ett sådant bemötande är 

dömt att misslyckas redan på förhand. Hon hade redan bestämt sig för vem han var genom att 

läsa den befintliga akten och han fick ingen chans att visa henne vad han ville eller önskade 

skulle ske med hans framtid. Hon hade enligt honom redan bestämt sig, gjorde han en tabbe 

som att missa att lämna ett drogtest i tid så förstärkte det bara hennes inställning till honom. 

Bertil poängterar flera gånger under intervjun att ”mitt cv är blankt” vad kan jag få för 

jobb? Åren innan han blev hemlös drev han ett eget företag efter det har han inte haft någon 

anställning. Nyligen har han blivit erbjuden ett tillfälligt jobb i byggbranschen.  Han tackade 

nej till det och förklarade att i slutändan hade alla nya arbetskollegor förstått att han bodde på 

ett boende där man inte fick dricka alkohol. Han känner att arbetskollegorna kommer att döma 

honom om de förstår att han inte har ett eget, riktigt hem.

Första gången du tackar nej till att följa med på en pubrunda är acceptabelt. Andra gången med. 
Tredje gången börjar dom undra, vad är det där för kuf va. Jag kan dricka sodavatten va.....men 
ändå. Sen måste du berätta var du bor och sen är det kört va. Det är lika bra att tacka nej till jobb 
från början och slippa skammen.

 

Han väljer att tacka nej till jobb på grund av att de restriktioner som gäller i det boende han nu 

bor i, där de kräver absolut nykterhet och drogfrihet. 
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6.6 Socialtjänstens krav  
Alla fyra intervjupersonerna talade om krav och motprestationer mellan dem och 

socialtjänsten. Å ena sidan anse de sig ha förståelse för de politiska krav som ligger bakom 

socialtjänstens krav och beslut. Å andra sidan menar de att socialtjänsten ställer orimliga krav 

och att de straffas eller belönas med hur kontinuerligt och varaktigt ett boende blir.

Cesar talar om att ”nå sin botten” och att det bara är när den är nådd som en person kan 

nå insikt. Insikt i att livet ser ut som det gör på grund av att personen i fråga inte har tagit 

ansvar. Han tycker att socialtjänsten ska ställa krav. Det ska krävas en motprestation för att få 

ett bistånd. Om socialtjänsten bara ger utan att ställa krav liknar han dem vid en möjliggörare. 

En möjliggörare för fortsatt destruktivt beteende.

 Men nu när jag kan se det med fågelperspektiv så. Jag har gått sådana anhörigprogram va, att vara 
medberoende är ju att möjliggöra på nåt sätt. Låta dem komma hem, hjälpa och så. Det värsta är ju 
att det kanske är svårt att låta dörren förbli låst. Det är svårt att stå emot en vän eller flickvän eller 
syskon och så och låsa ute. Men det är också det enda rätta va. Och på något sätt så blir soc en 
möjliggörare för mig och medberoende på så sätt. Även om de bara sticker till mig 
existensminimum. Så på nåt sätt så är det en möjliggörare det tycker jag då är … så som jag spotta 
och svor … jag var tvungen och stjäla mig fram och hur det var och jag tyckte det var förjävligt. 
Men jag valde ju det då. Jag ville ju knarka jag ville inte ta jag ville inte betala hyran och göra rätt 
för mig, jag kunde inte för jag var ju i ett missbruk. Och så länge jag fick pengar av soc så 
underlättade det för då visste jag det att ...där har jag så jag klarar mig.

Adam tycker att socialtjänsten ska ställa rimliga krav. Han anser att den handläggare han nu 

har ställer krav därför att hon bryr sig om honom och det skapar en ömsesidig respekt. Han 

upplever inte att hon utövar makt men det har han tyckt att andra socialsekreterare har gjort 

tidigare. Han medger att när han var yngre och i ett aktivt missbruk tolkade han det 

handläggarna sa negativt och nedlåtande. Han tror att vissa av dem faktiskt bara utövade sin 

maktposition och ansåg att han hade ett lägre värde som människa än de själva. Nu när han är 

äldre och ser vad hans missbruk har ställt till i hans liv kan han se att socialtjänsten vill hjälpa 

honom. Men han tror att den positiva personkemin mellan honom och den nuvarande 

handläggaren påverkar hans syn på deras krav positivt.

När David fick reda på att han måste gå i behandling för sitt alkoholmissbruk för att 

komma vidare och så småningom lösa sin hemlöshet verkar det ha gått smidigt. Så här 

berättar han att det gick till när socialtjänsten krävde att han skulle gå i behandling.

Och vi ska slänga in dig på ett sånt där 12-stegsprogram om du tycker att det är ok.  Och då tog jag 
reda på vad det var. Och då sa jag att , ja var så god gör vad ni vill med mig. 
Och efter två veckor slutade jag helt och så bodde jag här ytterligare i en eller två veckor tills det 
fanns en plats på behandling, öppenvårdsbehandling då. På ett 12-stegsprogram. 
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Det är inte bara en fråga om att komma ifrån ett missbruk. Socialtjänsten kräver att han ska 

jobba aktivt för att få en bostad, ett krav är att ställa sig i Stockholms stads bostadskö.

IP: Man kan säga generellt att så fort  du blir arbetslös, penninglös, bostadslös, ska du ska alltid se 
till att vara med i bostadskön. För det ställer dom som krav.
I: Ja, ok.
IP: Nästan överallt, det är det första dom frågar. 
Det är nästan så man tänker att det är något man borde bli inskriven i automatiskt när man (hör ej), 
det är ett så litet belopp också. 

Om några månader ska David flytta in på ett referensboende. Socialtjänsten kräver att han 

under tiden han bor där ska hålla sig nykter. Det är inget han tycker är störande eller 

kontrollerande, det är ett enkelt faktum.

Nu har jag fått plats på ett referensboende då. Och det är då, det kallas för ett referensboende för 
där ska man då sköta sig, eller dom vill se att man kan klara sig själv. 
När jag bor där har de fortfarande kontroll över min nykterhet. Inte alls så ofta som här, och de har 
tillgång till lägenheten. Så att man sköter sig, det blir kontroll men inte så speciellt. Tanken är att 
när man bott färdigt där så ska jag kunna bo i ett hotellhem. Hotellhemsboende är väl ungefär....det 
är ingen större skillnad alltså rent fysiskt , det är ett rum helt enkelt med kokvrå. Men där får man 
klara sig helt själv. Där betalar man bara hyra.

På frågan vad som händer om han inte ställer upp på de krav som socialtjänsten ställer menar 

han att det mer handlar om att nå ett gemensamt mål mer än att de ställer krav på honom.

Nä inte ordagrant men man gör en handlingsplan som man alltid gör. En handlingsplan betyder väl 
att ...jag tror att man kan få olika chanser, det ingår i systemet, om man missköter sig så får man en 
till. Det känns inte som att det är så hårt, svart på vitt alltså. Minsta lilla misstag så åker du ut. Så 
har jag aldrig känt det.

Han ser det inte som något naturligt att få eller ta ett återfall. ”Men jag tycker inte ett återfall  

ska accepteras, då är det för lätt att göra det igen och igen. Jag tycker att det ibland verkar 

finnas en förståelse faktiskt att man kan det.” David anser att det är bra att ha en plan och en 

plan är till för att följas.

Ja men jag tycker att i början ska man vara väldigt bestämd, det ska vara kontrakt som man skriver 
tillsammans, det här ingår i kittet. Du ska vara nykter, eller drogfri, du ska bo här under den här 
tiden du ska ha kontroll, du ska söka bostad eller du ska gå på någon annan behandling. Det viktiga 
är att man har en aktivitetsplan.

För att det inte ska bli för svårt att bryta och byta livsstil anser David att socialtjänsten, för att 

kunna ställa krav, ger de som behöver hjälp, tid att landa i det nya.
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Innan man, efter att man skrivit på en handlingsplan så ska man kanske få några veckors 
konvalescents innan man tar tag i det praktiska.
Det är så bra att bo här under behandling, det är som ett dagis ungefär, du behöver inte göra 
någonting. Och det är så skönt och det var så underbart att jag sov i en månad när jag kom hit. Man 
får mat och allting, men under den här tiden som är primärvården ,åtta veckor, så ska man i bästa 
tänkbara mån koppla bort allting annat. Och bara koncentrera sig på sin nykterhet.

Bertil tycker att socialtjänsten ställer för stora krav utan att göra en individuell bedömning. 

Soc bara ställer krav...du ska ordna....du ska lämna prov.....Jag har gjort allt jag kan men dom är 
aldrig nöjda dom på soc. Nu är jag likgiltig, jag kan inte svara mer för jag har stängt av. Ingen av 
dem är några människokännare men det borde dom vara. Inget har funkat, jag har gett dom vad 
dom vill ha men det är nya regler hela tiden, det är för djävligt. Nä...jag har stängt av.

 

Han tycker att det inte längre spelar någon roll längre, vad han än gör så vill de ha något annat 

och han orkar inte det. Han vet inget om framtiden, han får olika datum och när datumet 

närmar sig känner han en sådan enorm press och stress att han inte kan åstadkomma 

någonting. Om några veckor går beslutet för att vara på det stödboende han är nu ut. Efter det 

vet han ingenting, han tror inte att de låter honom sova på gatan men något annat vet han inte. 

Genom att inte veta något säkert om framtiden tycker han att det är svårt att ta tag i 

jobbansökningar och att söka lägenhet. Han orkar inte söka jobb, dessutom är hans cv blankt, 

”utan inkomst, ingen bostad” som Bertil avslutningsvis sa till mig får också avsluta denna 

redovisning av empirin.
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7. Tolkning och analys
I det här kapitlet tolkar och analyserar jag empirin som jag presenterat i föregående kapitel. 

Jag har använt mig av meningskoncentrering och tagit bort det som inte varit relevant för att 

få svar på mina frågeställningar. Det som blivit kvar efter att jag koncentrerat materialet har 

jag delat upp i fyra teman. Jag har analyserat varje tema för sig och i slutdiskussionen 

reflekterat och knutit ihop det som har visat sig i empirin och gjort en koppling till litteratur 

och teori.

7.1 Socialtjänstens bemötande och det egna beteendet. 
Bertil är den av intervjupersonerna som uttrycker mest missnöje med socialtjänsten. Han är 

medveten om att han har varit aggressiv och han antyder att handläggarna är styrda av politik 

och pengar. Men han anser ändå att de på förhand har dömt honom till en missbrukare vilket 

han själv inte anser att han är. Utan sin egen vilja har han blivit kategoriserad som en 

missbrukare dessutom är han en hemlös missbrukare.  Handläggarens bemötande av Adam 

när de endast möttes med en glasvägg emellan dem och hon ansåg sig veta vem han var 

genom att ha läst hans akt kan tyda på en kategorisering av en stereotyp. Handläggaren 

verkade anse att den akt som fanns sedan tidigare gav henne den information som behövdes 

för att göra en bedömning. Genom att ”bestämma sig” för att Adam inte hade något mer att 

tillföra utan att ha träffat eller prata med honom tycks vara en stämpling av honom som en 

avvikare. För Adam kan det vara stigmatiserande att bli ett tillstånd eller en egenskap 

(Goffman, 1971). Här skulle man kunna tänka sig att Bertil och Adam har reducerats från 

individer till ett symtom.  Börjeson (2008) menar att det är vanligt att handläggare ser sina 

klienter i ett snävt perspektiv där klienter blir sitt symtom som exempelvis missbrukare. Den 

som sitter i en maktposition, i det här faller socialtjänsten, kan lätt sätta stämpel på vad som är 

ett avvikande beteende (Becker, 1991) som i ett senare skede leder till stigmatisering. Stigmat 

i sig leder till att personen tar på sig den schablonartade rollen han blivit tilldelad. Om sedan 

just den rollen råkar tillhöra en missgynnad grupp i samhälle (Tilly, 2000) kan livschanser gå 

förlorade. Känner människor maktlöshet finns risk att de inte utvecklas (a. a.). Eftersom 

Adam har gått vidare med sitt liv och genomgår behandling för sitt missbruk så stämmer inte 

det in på honom.

Avståndet mellan dessa män och deras handläggare befästes med att de upplevde det som 

straff när de inte följde den plan som upprättats mellan deras handläggare och dem själva. Att 

skapa ett du och jag istället för ett vi skapar avstånd som enligt Börjeson (2008) kan leda till 

att de socialt konstruerar varandra i negativa termer. Studier har visat att om en klient inte 
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passar in i en befintlig grupp eller en arbetsmetod kan denne exkluderas (Löfstrand, 2005; 

Sahlin, 2001) och mista den hjälp som klienten anser sig vara i behov av. Två förklaringar till 

att Bertil har fått så många avslag på sina ansökningar kan vara av två orsaker. Han har blivit 

erbjuden olika lägenheter men tackat nej med motiveringen att han inte kan skapa sig ett liv i 

hemkommunen. Socialtjänsten har inga befogenheter att ordna en lägenhet åt honom i 

Stockholm. En annan orsak till att han anser att han har blivit orättvist bemött kan vara att han 

agerar aggressivt och anser sig vara feltolkad och sedan drar sig undan myndigheten. 

Sammantaget visar det sig att de alla någon gång gett uttryck för att det egna beteendet 

spelar roll i hur handläggarna på socialtjänsten bemöter dem. Med stigande ålder, 

livserfarenhet, och behandling mot missbruk kan tre av dem se att de tidigare lagt mycket 

ansvar på socialtjänsten. Att skylla på handläggaren om livssituationen inte blir bättre har 

varit ett sätt att slippa ta tag i situationen vilket har varit ett resultat av deras missbruk. Det 

tycks som att intervjupersonerna tar på sig mycket ansvar i hur kontakten med handläggarna 

utvecklade sig i ett tidigare skede. 

David har ingen historia vid socialtjänsten utan har levt ett ganska så gott liv trots sitt 

missbruk. Han har haft jobb, socialt nätverk, familj och ett hem. När han förlorade sitt hem 

och kontaktade socialtjänsten var han öppen med sin situation och var motiverad till 

behandling för sin alkoholism. Kanske är det så att hans sociala bakgrund och status samt 

hans närhet till en bostad på bostadsmarknaden, troligtvis får han snart en lägenhet på ett 

hotellhem, spelar in i hur socialtjänsten behandlat honom.  Hans trovärdighet stärktes. 

Knutagård (2007) menar att en hög trovärdighet förknippas med att klienten är motiverad till 

förändringsarbete. De andra tre har blivit mer misstrodda än David. Deras bakgrund med en 

lång historia med socialtjänsten, återfall och i vissa fall bråk med socialtjänsten tycks ha 

spelat in i hur de har behandlats av sina handläggare. Adam missade att lämna ett drogtest på 

morgonen men var beredd att lämna det på eftermiddagen men hade då missat sin chans. 

Cesar som tiggde och grät efter att få hjälp och behandling fick ingen hjälp då han såg så pigg 

ut och ofta var så glad och positiv.

7.2 Missbruk går före hemlöshet
Tre av dem anser att själva att missbruket lett dem till att de förlorade sina hem, på olika sätt. 

Socialtjänsten verkar tycka det samma då de kräver behandling innan de får vidare hjälp med 

bostadsfrågan, där är de överens 

Cesar tror själv att det finns en fara i att tro att om bara bostadsfrågan löser sig så ordnar 

sig resten. Han tror att alla har en botten och när den är nådd finns det en möjlighet att komma 
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upp och tillbaka till ett liv med jobb och bostad. Han känner en frustration att en 

socialsekreterare ska bestämma när denna botten är nådd. När någon annan tillskriver någon 

egenskaper som inte överensstämmer med hur man själv uppfattar sig och sin situation 

kommer vi återigen till vad som kan hända när en person eller en hel grupp, stigmatiseras. En 

känsla av att bli ifrågasatt, att privatlivet är utsatt för intrång samt att man drabbas av en social 

statusförlust. Det uppstår en brist i hur man själv uppfattar sig och hur andra uppfattar en 

(Goffman, 1971). Det var endast under pågående missbruk som uppfattningen om sig själv 

och handläggarnas uppfattning om dem inte överensstämde. Det framkommer att de själva 

anser att det finns en skillnad mellan vad de själva ansåg och hur de tolkade att handläggarna 

såg på dem. Bertil tycker att det borde ingå i socionomernas utbildning att bo på gatan och 

vara hemlösa ett tag. Det är enligt honom enda sättet att förstå hur det är att vara hemlös och 

vad det medför, fysiskt och psykiskt. Adam menar att behandling hela tiden är det primära för 

socialtjänsten och att man löser boendefrågan eftersom men inte på något långsiktigt sätt. 

Löfstrand (2005) påpekar att det är vanligt att hemlöshet görs om till ett missbruksproblem. 

Tre av intervjupersonerna anser i och för sig att de är missbrukare men de har också ett 

bostadsproblem som behandlas sekundärt. Syftet med det är att korrigera det som är 

avvikande, i det fall som Löfstrand hänvisar till, hemlösa personer i Luleå. Det avvikande 

beteendet ska korrigeras med hjälp av normaliserande tekniker såsom trappstegsboende i 

träningslägenheter och missbruksbehandling. Klienten ska normaliseras. Frågan är då varför 

David inte ansågs behöva korrigeras?

 Endast David känner att han har fått ett individuellt bemötande. De andra tre uttrycker 

flera gånger att det har varit missbruket som stått i fokus hos både dem själva och hos 

handläggarna men att de inte känner sig lyssnade på när de har försökt att berätta sin egen 

individuella historia. Bertil anser inte att han har ett missbruk men enligt honom så har 

handläggaren bestämt sig för att han har det. En långdragen och dyr vårdnadstvist som Bertil  

förlorade bidrog till att han blev vräkt. Sorgen över att han förlorade vårdnaden om sin son 

och pengarna som tog slut var inget som beaktades när han bad om hjälp.  

Tidigare forskning riktar kritik mot att socialarbetarna inte alltid ”vet bäst” trots utbildning 

och erfarenhet. Genom att klienter inte följer samhällets normer genom att exempelvis förlora 

bostad och dessutom missbruka, tar socialtjänsten över för ”deras bästa” (Knutagård, 2006). 

Hur vet man då att socialtjänsten vet bäst? I ett projekt i Tyskland visade det sig att 

socialsekreterarna ofta hade en felaktig prognos angående sina klienter (SOU, 2001) både 

positiva och negativa. Anledningen var inte att klienterna inte fick ett individuellt bemötande 

utan handläggaren gjorde olika missbedömningar.
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7.3 Var man befinner sig i samhället
Två av dem, Bertil och Adam uttryckte tydligt att de ansåg sig stämplade som avvikare av 

handläggarna. De andra var mer tydliga i att de ansåg sig vara vanliga personer i samhället 

som ibland tillhörde olika grupper med olika status. Ibland ansåg de sig ha varit med eller 

tillhört någon grupp som skilde sig tydligt från andra grupper. Intressant var det att David 

ansåg sig vara missbrukare men när han talade om missbrukare så tillskrev han de personerna 

flera stereotypa egenskaper som inte gällde honom. Han säger att han inte skyltar med att han 

är hemlös men han känner ingen skam, han påpekar att detta inte ska stå i hans cv. Han 

tillskriver andra missbrukare som underutvecklade, socialt och mentalt handikappade, under 

pågående missbruk. Och att de gör aktiva val som att supa bort hem och familj. Kanske 

menade han att han själv befunnit sig där men att han inte längre gör det. Jag tolkar det som 

att han har en stereotyp och negativ bild av en hemlös missbrukare viket han inte vill att andra 

ska få reda på då han kan tillskrivas dessa egenskaper. Någonstans gör han en skillnad som är 

subtil men ändå ska uppmärksammas då han är en mer gynnad klient i jämförelse med övriga 

som var med i den här studien. Det är den lilla skillnaden som framträder när individer delas 

in i kategoriella par som kan avgöra om livssituationen förändras (Tilly, 2000). 

Cesar vet att han nu står i startgropen inför sitt nya liv. Ett liv bland knegarna, med en 

egen lägenhet och han umgås inte längre med de gamla vännerna. Han anser sig inte ha valt 

att inte umgås med vissa utan ser det som att man väljer bort varandra naturligt. Han har inget 

som de är intresserade av, de har inget som han vill ha. När han förlorade sin lägenhet var han 

mån om att andra inte skulle se att han var en hemlös narkoman, hans ansikte utåt var viktigt. 

Han tycker att både han och hans familj fick lida i fler år än som var nödvändigt på grund av 

att han brydde sig om sitt yttre. Vilket resulterade i att han inte fick behandling när han 

önskade det.

Bertil känner starkt att han är stämplad i hemkommunen. Han befarar att hans chanser till 

att få jobb är små med tanke på att han tidigare har bott i en lada och i sin bil och att det är 

känt av många i hans hemkommun. Han anser också att handläggarna har målat upp en bild 

av honom som inte stämmer överens med verkligheten. Det finns en motsägelse i Bertils  

berättelse då han har blivit erbjuden olika bostäder av socialtjänsten i sin hemkommun. Jag 

ser det inte som belagt att Bertil är stämplad an socialtjänsten. Möjligen ser han det så själv 

men han har trots allt blivit erbjuden både jobb och bostad. I både Bertils och Cesars fall och i 

viss mån också Adams tolkar jag det som att de själva tycker att socialtjänsten anser att de 

brutit mot majoritetssamhällets normer då de har missbrukat och förlorat sina hem. Tre av 
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dem anser själva att det har varit alkohol och droger som lett till att de är hemlösa. Deras 

historier skiljer sig inte åt allt för mycket men som individer är de olika. Ändå tycks de själva 

endast registrera vad omgivningen generellt dömer dem till. Trots att de anser sig vara 

missförstådda av sina handläggare är det ändå där de kan våga vara och visa vem de 

egentligen är. Det är å ena sidan det enda sättet att få hjälp, att vara ärlig med sina problem, 

men å andra sidan tyder det på ett visst förtroende. Forskning visar att det är viktigt att ha rätt  

problem och inte för lite problem när personer vänder sig till myndigheter (Sahlin, 2001). Det 

finns en risk att de inte får hjälp annars, vilket kan var en av anledningarna till att jag tolkar 

det som att de som har varit med i studien känner ett visst förtroende för sin handläggare. Alla 

uttryckte att om de hade handläggarens tro på dem,  accountability (Knutagård, 2007, kap. 6), 

spelade stor roll för hur väl de lyckades med att följa den plan som de kommit överens med 

sin handläggare om. Endast Bertil såg det som något negativt, att handläggaren inte trodde på 

honom på grund av att han ansågs tillhöra en kategori av människor, mördare och knarkare, 

som inte ansågs trovärdiga av samhället. Han hade inga ljusa framtidsutsikter medan de andra 

tre såg ljust på framtiden och trodde att det till en del berodde på att handläggarna ansåg att de 

skulle klara ett liv utan missbruk och i förlängningen en egen bostad. De tre hade alla 

gemensamt att de lämnat den gamla gruppen de tillhörde, missbrukarna, och nu var på väg 

mot ett mer normalt liv. 

7.4 Socialtjänstens krav
Att ställa krav på dem som söker hjälp hos socialtjänsten kan ses både negativt och positivt. 

Att kräva en motprestation om en klient ska ta del av något som är skattefinansierat anses nog 

inte alltför märkvärdigt. Det blir knepigare när indragna pengar, löften om bostad och eller att 

exkludera någon från socialtjänsten anses som normalt. Att straffas ut genom att inte klara det 

som socialtjänsten ställer som krav. David menar att gå från gatan till en institution kräver en 

tids vila för att orka, det går inte att börja med att ställa krav. Endast Bertil anser att 

socialtjänsten kräver för mycket av honom. Jag har tolkat det som att Bertil till skillnad från 

de andra inte har ett missbruk att ta sig från med allt vad det innebär. Forskning visar att en 

del hemlösa görs om till en kategori för att passa den socialtjänst eller kommun de tillhör 

(Hansen Löfstrand, 2007, kap. 10). Alltså vad de har att erbjuda i åtgärdspaket, metoder eller 

liknande. Det kan vara så att Bertil inte riktigt passar in och de inte vet vad de ska göra med 

honom. Trots att Bertil fått erbjudanden om både jobb och bostad så anser han sig vara illa 

bemött. Enligt honom så har han inga problem, förutom med socialtjänsten, kanske är det så 

att han trots allt har någon form av problem som han förnekar.
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Vidare tolkar jag det som så att ju längre bort intervjupersonerna har kommit från 

missbruket ju mer benägna var de att tycka att socialtjänsten skulle ställa krav.  Att acceptera 

återfall eller tillåta att inte leva upp till andra krav ansågs som att socialtjänsten var en 

möjliggörare till fortsatt missbruk eller anledningar till att inte göra vad de kommit överens 

om. Stigmatisering kan leda till att den som är utsatt utnyttjar det till att inte uppfylla sina 

plikter (Goffman, 1971). Möjligtvis inte medvetet men konsekvensen av att känna den där 

bristen mellan vad en person i en maktposition anser om en och vad man anser själv 

medverkar till att individen ger upp.
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8. Diskussion
Det här är en studie som utgått från några klienters perspektiv och som därigenom ger en 

ensidig bild. 

Det visade sig att det spelar stor roll hur socialtjänstens handläggare bemöter hemlösa. De 

hade alla olika erfarenheter av hur socialtjänstens handläggare behandlat och bemött dem.

 Medan de befann sig i ett missbruk tyckte inte intervjupersonerna att de fick vara med och 

utforma den hjälp de fick av handläggarna. När de visade att de hade en ambition att lämna 

missbruket verkade samarbetet med socialtjänsten fungera bättre. När missbruket var lämnat 

tycktes det finnas en större frihet för klienterna att vara med och utforma hur de 

fortsättningsvis skulle klara av att ordna en bostad. 

Hot om att förlora bistånd och tillfälliga boenden tycks vara ständigt överhängande för en 

hemlös person. De var alla överens om att hur man själv behandlar och bemöter socialtjänsten 

spelar en stor roll i hur man själv blev bemött. 

 Det är svårt att utifrån ett klientperspektiv dra några slutsatser om de har blivit utsatta för 

någon form av stämpling som lett till stigmatisering. De har upplevt att vissa handläggare har 

tillskrivit dem egenskaper som inte har stämt överens med deras egen uppfattning om sig 

själva. Detta kan ha ett samband med missbruk i en fas då man förnekar missbruket. Ändå så 

tillskrevs egenskaper av handläggarna som inte var överensstämmande för de som var med i 

den här studien. Här anser jag mig, utan att fått ta del av någon annans version, kunna tyda en 

viss stämpling av klienterna. De stämplades till avvikare, inte nödvändigtvis av handläggarna 

men av myndigheten som via riktlinjer bestämmer vad som är normalt och vad som inte är 

det. Denna stämpling kan ha varit stigmatiserande. Jag tolkade det som att de upplevde en 

maktlöshet där de tappat makten över att få definiera sig själv. Men när de började medge att 

de hade missbruksproblem och i förlängningen började gå i behandling visade det sig att de 

hade ett fint samarbete med sina handläggare. 

De personer som jag intervjuade antydde att de var mer benägna att försöka dölja sin 

situation för allmänheten då de var rädda att bli stämplade. Det var inget som de ansåg sig ha 

blivit men tankar på att de hade kunnat bli det fanns. Tre av dem ansåg att de såg ljust på 

framtiden och det var handläggarna som till stor del hjälpt dem och handläggarnas tro på dem 

hade en positiv effekt. En av dem ansåg sig vara stämplad av de flesta personer han hade 

någon form av samröre med trots att han blivit erbjuden hjälp. Det verkade mer handla om hur 

han kände och tolkade olika situationer än hur det förhöll sig i verkligheten.
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Men som jag tidigare nämnt går det inte att dra några generaliserade slutsatser på en studie 

där jag endast intervjuat fyra personer och bara utifrån deras perspektiv. Det tycktes i alla fall 

vara som så att bemötande är viktigt, både hur hemlösa själva blir bemötta men även hur de 

själva bemöter myndigheter, i det här fallet socialtjänsten.

8.1 Reflektion
 Det blev en intressant studie i den bemärkelsen att jag trodde att intervjupersonerna var 

hemlösa men socialtjänsten kategoriserade dem till missbrukare trots att de sökte hjälp för att 

de var hemlösa. Det kan vara så att socialtjänsten som organisation inte har någon enhet som 

handhar bostadsfrågor och därav behovet att kategorisera människor så de passar in.

Något som jag reagerade starkt på var det ansvar de la på sig själva de gånger som det inte 

fungerat bra med socialtjänsten. Det kan vara så att på grund av att tre av dem gick i 12-

stegsbehandling påverkade deras svar. Ett av stegen handlar om att ta eget ansvar för det man 

orsakat genom sitt missbruk. 

Två av de intervjuade berättade att de hade barn vilket inte var något som jag frågade om 

under intervjuerna. Nu i efterhand är det ändå något som jag reagerat på. De nämnde bara att 

de hade barn vid några få tillfällen. De såg inte sig själva som fäder utan visade en tendens att 

ha tagit avstånd från föräldrarollen. Anmärkningsvärt är också att handläggarna så som jag 

uppfattade det inte hade något som helst barnperspektiv. Jag undrar om en mamma skulle ta 

samma avstånd och om socialtjänsten skulle välja att inte ta föräldrarollen de faktiskt har i 

beaktande? 

En intressant aspekt var att de som intervjuades själva antydde att handläggare och vissa 

grupper i samhället hade vissa personliga stereotypa egenskaper. Jag anser snarare att de 

själva var benägna att stämpla och kategorisera andra än att de blev stämplade själva. Överlag 

anser jag att den här studien har gett en mer positiv bild av socialtjänsten än vad jag från 

början trodde. Jag tycker att intervjupersonerna har förmedlat en nyanserad bild av hur 

samarbetet med socialtjänsten har fungerat för dem. Tre av dem har förmedlat en livsglädje 

och en tro på framtiden som de möjligtvis inte skulle ha haft idag om det inte vore för 

socialtjänsten. 
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