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Abstract 
How to prevent homelessness? 

- A study of a collaborative project to prevent homelessness  

 

The extent of homelessness has increased within the recent years according to The 

National Board of Health and Welfare. In order to reverse the negative tendency 

Swedish municipalities have attentive prevention of homelessness. This study has 

focused on prevention of homelessness through a collaboration project in a medium- 

sized Swedish municipality. Approaching work methods, opportunities, difficulties and 

effect of homelessness prevention by using semi- structured interviews with five 

professionals. Showing that outreaching methods targeting tenants at risk of eviction 

due to unpaid rents in order to obviate homelessness. Furthermore this study claims that 

the Swedish housing market discourage prevention of homelessness. Meanwhile 

collaboration between social service and public housing companies increases 

opportunities to prevent homelessness. In conclusion this study demonstrates that the 

work to prevent homelessness organized within a project of collaboration in a Swedish 

municipality is successful in order to obviate homelessness. In addition this study shows 

that collaboration within the local project aiming to prevent homelessness also reduces 

cost to society.  

 
Keywords: homelessness, collaboration, street level bureaucrats, welfare regimes, 

discretion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning  
Hemlöshetens omfattning har ökat de senaste åren konstaterar Socialstyrelsen. För att 

vända trenden har hemlöshetsförebyggande arbete betonats i Sveriges kommuner. Detta 

examensarbete har studerat hemlöshetsförebyggande arbete genom ett 

kommunsamverkansprojekt. Syftet var att undersöka professionellas upplevelser av hur 

ett hemlöshetsförebyggande projekt i en mellanstor svensk kommun arbetar för att 

förebygga hemlöshet. Studien har undersökt arbetssätt, möjligheter och svårigheter samt 

effekter av hemlöshetsförebyggande arbete utifrån professionellas upplevelser. 

Uppsatsen har genomförts genom fem halvstrukturerade intervjuer. Resultatet av 

föreliggande studie visar att hemlöshetsförebyggande arbete bedrivs genom uppsökande 

arbete riktat mot personer som riskerar vräkning på grund av obetald hyra. Vidare visar 

studien att situationen på bostadsmarknaden utgör en svårighet för att förebygga 

hemlöshet medan samverkan mellan Socialtjänst och allmännyttigt bostadsföretag utgör 

en möjlighet för att kunna förebygga hemlöshet. Avslutningsvis visar studien att 

hemlöshetsförebyggande arbete genom ett kommunsamverkansprojekt bidragit till att 

minska antalet vräkningar och samhällets kostnader. 

 
Nyckelord: hemlöshet, samverkan, gräsrotsbyråkrater, välfärdsregimer, 

handlingsutrymme 
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1. Inledning 
Hemlöshet är ett socialt problem med många bottnar. I Sverige har antalet hemlösa ökat 

kraftigt de senaste åren vilket medfört en samhällsdebatt. Det går att nämna individuella 

faktorer som förklaring till denna ökning. Människor i hemlöshet är alltjämt inte en 

homogen grupp utan unika personer med olika bakgrund, erfarenheter och 

förutsättningar. Hemlöshet kan också sägas bottna i strukturella faktorer genom 

tillgången på bostäder och trösklar in till bostadsmarknaden varvid hemlöshet också kan 

betraktas som socialpolitiska och bostadspolitiska problem. I genomförandet av denna 

studie har ett intresse funnits för att hemlöshetens omfattning inte ska fortsätta att öka 

varvid studien har undersökt hur hemlöshet kan förebyggas.  

 

1.1 Bakgrund 
Hemlöshet är ett växande problem i Sverige, något som uppmärksammats de senaste 

åren. Hemlöshetens utbredning och karaktär i Sverige har studerats vid fyra tillfällen, 

1993, 1999, 2005 och 2011 (Socialstyrelsen, 2011, s. 14). Kartläggningarna har utförts 

av Socialstyrelsen enligt tillsynsmyndighetens definition av hemlöshet vilken inbegriper 

fyra olika situationer; akut hemlöshet, boende på institution eller kategoriboende, 

långsiktig boendelösning genom andrahandsavtal av kommunen och kortsiktigt eget 

boende. Vid den senaste kartläggningen var 34 000 personer hemlösa vilket är en 

ökning i samtliga hemlöshetssituationer (Socialstyrelsen, 2011, s. 56-59). Den största 

ökningen återfinns bland människor som bor i andra hand genom Socialtjänsten (ibid).   

 

Hemlöshet har historiskt betraktats som ett bostadspolitiskt problem i Sverige där staten 

haft en aktiv roll i bostadsskapandet. I praktiken har detta skett genom att staten 

subventionerat bostadsbyggandet genom ränteavdrag och bidrag för bostäder 

(Lindblom, 2011, s. 120). Vidare inrättade staten allmännyttiga bostadsföretag för att 

uppföra bostäder och bostadsförmedlingar för att förmedla dessa till medborgare 

(Hansén Löfstrand, 2005, s. 17- 18). Under 1990 talet drabbades världen av en finansiell 

kris vilken påverkade svenska förhållanden. I den politiska debatten vann nya värden 

såsom konkurrenskraft, marknadsekonomi och kapitalism gehör vilket medförde en 

valseger för de borgerliga partierna i 1991 års val (Andersson, 2009, s. 229- 231). Detta 

innebar en kursändring för den svenska bostadspolitiken. Det statliga ansvaret för 

bostadspolitiken försvann genom kraftiga minskningar av bostadssubventioner och 

avreglering av bostadsmarknaden. De allmännyttiga bostadsföretagen som tidigare varit 
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dominerande aktörer på bostadsmarknaden fick sällskap av privata aktörer och 

bostadsförmedlingarna avskaffades (Swärd, 2008, s. 69-70). Efter 

bostadssubventionernas avskaffande visade sig lönsamheten för nybyggnation av 

bostäder dålig varvid byggtakten blev låg. Samtidigt förde den finansiella krisen med 

sig ekonomiska och marknadsmässiga problem för många bostadsbolag vilket 

resulterade i en restriktiv uthyrning av befintliga bostäder samt skärpta krav för att 

erhålla en bostad. Detta innebar att personer som inte levde upp till bostadsbolagens 

krav exkluderades från bostadsmarknaden (Lindblom, 2011; Swärd, 2008). 

 

Hemlöshet kom under 1990 talet alltmer att betraktas som ett socialpolitiskt problem för 

vilken Socialtjänster i kommunerna utsågs till huvudaktör att hantera (Hansén 

Löfstrand, 2005; Swärd, 2008). Socialtjänster disponerar emellertid inga egna bostäder 

varvid man hyr bostäder från bostadsföretag i kommuner för att sedan hyra ut dessa i 

andra hand till personer som själva inte kan erhålla kontrakt (Hansén Löfstrand, 2005; 

Sahlin, 2004; Swärd, 2008). Detta har medfört att Sverige idag har två 

bostadsmarknader; den reguljära och sekundära där människor som inte kan få bostad 

på egen hand är hänvisade till den senare. Människor som bor på den sekundära 

bostadsmarknaden är emellertid hemlösa enligt Socialstyrelsens definition av 

hemlöshet. Socialstyrelsens kartläggningar 2011 visar också att hemlösheten ökar som 

mest bland personer som bor i andra hand.  

 

Regeringen antog en nationell strategi; många ansikten- mångas ansvar vilken 

omfattade tidsperioden år 2007- 2009 i syfte att motverka hemlöshet (Regeringen, 

2007). Strategin omfattade fyra mål; att alla ska vara garanterade tak över huvudet, 

antalet inskrivna vid institution och anstalt som saknar bostad vid utskrivning skulle 

minska, inträdet på bostadsmarknaden skulle underlättas och att inga barn skulle vräkas 

(Regeringskansliet, 2014, s. 3). Efter strategins införande tillsattes en nationell 

hemlöshetsamordnare mellan år 2012- 2014 vilken skulle arbeta med att implementera 

strategin för att motverka den växande hemlösheten i Sverige.  

 

1.2 Problemformulering 
Ett hem kan ses som en grundläggande rättighet och som en förutsättning för trygghet 

och välbefinnande. Ett hem erbjuder möjlighet till privat utrymme och mellanmänskliga 

relationer (Blid, 2006, s. 291-292). Därmed kan avsaknaden av ett hem betraktas som en 
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försvårande omständigheter för att tillgodose grundläggande behov. Detta motiverar till 

förebyggande arbete i syfte att människor inte ska förlora sitt hem. Bostadens betydelse 

i människors liv, människors rättighet till bostad och samhällets ansvar för att tillgodose 

detta uttrycks i Regeringsformens, 1 kap 2 § ”det ska särskilt åligga det allmänna att 

trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och 

trygghet och för en god levnadsmiljö”.  Hemlöshetens omfattning har trots detta ökat 

kraftigt i samtliga hemlöshetssituationer mellan Socialstyrelsens kartläggningar år 2005 

till år 2011 (Socialstyrelsen, 2011, s. 56-59). Detta motiverar till åtgärder för att 

säkerställa att människors rätt till bostad tillgodoses. 

 

Sedan 1990 talet är det kommunerna i Sverige som har ansvaret för att motverka 

hemlöshet. Kommuners ambitioner att motverka hemlöshet uttrycks i många fall genom 

kommunala handlingsplaner (Hansén Löfstrand, 2005, s. 36- 38). En vanlig företeelse är 

också att kommuner upprättar riktlinjer för hur hemlöshet rent praktiskt ska förebyggas.  

Socialstyrelsen (2008) menar att en förutsättning för att förebygga hemlöshet är 

övergripande mål varför handlingsplaner och riktlinjer är viktiga (s. 24- 34). Hansén 

Löfstrand (2005) menar att dessa överordnade måldokument ofta pekar ut Socialtjänsten 

i kommunen som utförare av det hemlöshetsförebyggande arbetet (s. 36- 38). Detta 

understödjs också i Socialtjänstlagens, 3 kap, 2 § ”Socialnämnden ska främja den 

enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning ”. Socialtjänsten disponerar däremot 

inga egna bostäder och råder heller inte över bostadsbolags bostadsbestånd, grunder för 

uppsägning, avtalsformer eller olika former av anstånd. Detta utgör en svårighet för att 

hemlöshet ska kunna förebyggas. Denvall, Granlöf, Knutagård, Nordfeldt och Swärd 

(2011) skriver att Socialtjänster i olika kommuner förebygger hemlöshet genom lokala 

projekt till vilka andra aktörer också kan vara knutna, författarna ifrågasätter dock 

huruvida hemlöshet kan förebyggas genom detta (s. 145- 146). Mot bakgrund av 

ovanstående är det motiverat att genomföra en studie med fokus på hur arbetet för att 

förebygga hemlöshet bedrivs i ett kommunalt samverkansprojekt. 

 

Den studerade mellanstora svenska kommunen antog för några år sedan en 

handlingsplan mot hemlöshet mot bakgrund av Socialstyrelsens rekommendationer. I 

handlingsplanen återfinns mål om uppstart och bedrivandet av ett 

hemlöshetsförebyggande projekt i samverkan mellan Socialtjänst och allmännyttigt 
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bostadsföretag i kommunen (se avsnitt 4.5). Föreliggande studie har fokuserat på att 

undersöka hur hemlöshet kan förebyggas utifrån det hemlöshetsförebyggande projektet.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka professionellas upplevelser av hur ett hemlöshetsförebyggande 

projekt i en mellanstor svensk kommun arbetar för att förebygga hemlöshet. 

Syftet preciseras genom följande frågeställningar: 

 

- Vilka arbetssätt använder professionella i det hemlöshetsförebyggande arbetet? 

- Vilka möjligheter och svårigheter upplever professionella i det 

hemlöshetsförebyggande arbetet? 

- Hur upplever professionella att samverkansprojektet bidrar till att förebygga 

hemlöshet? 

 

1.4 Uppsatsens disposition 
Denna studie är indelad i sex övergripande kapitel med tillhörande underrubriker. 

Inledningskapitlet består av; inledning, bakgrund, problemformulering, syfte och 

frågeställningar, uppsatsens disposition och begreppsförklaringar. Uppsatsens andra 

kapitel består av tidigare forskning om hur hemlöshet kan förebyggas. Kapitlet om 

tidigare forskning är tematiserat utifrån befintligt forskningsfält i tre underrubriker vilka 

är; hemlöshetsförebyggande arbete, möjligheter och svårigheter med 

hemlöshetsförebyggande arbete samt effekter av hemlöshetsförebyggande arbete. 

Examensarbetets tredje kapitel består av redovisning av studiens teoretiska 

utgångspunkter. I fjärde kapitlet presenteras studiens metod där studiens trovärdighet, 

etiska ställningstaganden samt en kritisk metoddiskussion följer. I studiens femte kapitel 

presenteras resultatet av det empiriska materialet utifrån tre underrubriker inom vilka 

studiens utfall också analyseras. I uppsatsens sista kapitel följer en sammanfattning av 

studiens mest centrala resultat och en resultatdiskussion.   

 
1.5 Begreppsförklaringar 

1.5.1 Hemlöshet 

Socialstyrelsen (2011) definierar hemlöshet genom fyra situationer vilka en människa 

kan befinna sig i under kortare eller längre tid. Den första situationen innebär att en 
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person är hänvisad till akutboenden, härbärgen eller sover utomhus (uteliggare). Den 

andra situationen innebär att en person är inskriven på behandling eller stödboende och 

planeras bli utskriven inom de närmsta månaderna och har då inget boende att återvända 

till. Situation två inkluderar också personer som står inför samma scenario med 

skillnaden att de är intagna på anstalt. Situation tre inkluderar personer som genom 

kommunen har ett boende med särskilda villkor därför att personen själv inte kan få 

bostad på den reguljära bostadsmarknaden. Situation fyra innebär att en person tillfälligt 

står utan eget boendekontrakt och istället bor i andrahand, med tillfälligt kontrakt 

kortare än tre månader eller hos vänner och bekanta.   

1.5.2 Den reguljära bostadsmarknaden 

Den reguljära bostadsmarknaden eller den ordinarie bostadsmarknaden är den där 

människor kan söka bostad genom hyresvärdar och få hyreskontrakt i eget namn 

alternativt köpa en egen bostad (Socialstyrelsen, 2011, s. 9) 

1.5.3 Sekundär bostadsmarknad 

Socialstyrelsen (2011) har tillsammans med Boverket skapat en definition av den 

sekundära bostadsmarknaden som inbegriper två punkter. Den första är kommunernas 

utbud av boendelösningar för människor som av olika skäl inte kan få en bostad på den 

reguljära bostadsmarknaden. Den andra punkten är att en person har boende utan 

besittningsskydd med särskilda villkor eller tillsyn.  
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt följer en översikt av befintligt forskningsfält med relevans för studiens 

syfte och frågeställningar. Forskningsöversikten har tematiserats utifrån följande: 

hemlöshetsförebyggande arbete, möjligheter och svårigheter med 

hemlöshetsförebyggande arbete, effekter av hemlöshetsförebyggande arbete. 

Avslutningsvis följer sammanfattning där forskningsresultatens koppling till denna 

studie diskuteras.  

 

2.1 Hemlöshetsförebyggande arbete  
Blid (2006) menar att det föreligger en stark korrelation mellan obetald hyra och 

hemlöshet varför han genom enkäter har genomfört en nationell kartläggning av 

stödinsatser för människor som har svårt att klara eget boende. Materialet är analyserat 

genom diskriminant och faktorsanalys. Syftet med boende och stödinsatser är bland 

annat att förhindra vräkningar eller möjliggöra en boendeform för personer som 

befinner sig i hemlöshet. Blid (2006) menar att majoriteten av stödinsatserna är insatta i 

ett akutskede samtidigt som effekter av stödinsatser får bäst effekt om de är planerade 

(s. 309- 310). Blid menar också att en ökad koordination mellan olika samhällsaktörer 

är nödvändig för att antalet vräkningar ska minska och att fler ska klara av att behålla 

eget boende.  

 

Hill, Dillane, Bannister och Scott (2002) har utifrån ett samverkansperspektiv studerat 

ett hemlöshetsförebyggande projekt i Storbritannien som bedrivs i samverkan mellan 

Socialtjänst och bostadsbolag. Det hemlöshetsförebyggande projektet syftade till att 

förebygga hemlöshet bland barnfamiljer på den reguljära eller sekundära 

bostadsmarknaden. Hill et al. (2002) har intervjuat klienter inom projektet, 

lokalbefolkningen och aktörer i projektets närhet för att utvärdera projektets effekter (s. 

80- 81). Studien visar att personal från Socialtjänsten och bostadsbolaget gemensamt 

etablerar kontakt med familjer som ligger i riskzonen för att bli vräkta genom 

uppsökande arbete. Studien visar också att de professionella arbetar med stödjande 

insatser för barnfamiljer som bor genom avtal med Socialtjänsten för att dessa ska 

kunna behålla sitt boende. Detta har inneburit att merparten av familjerna kunnat 

behålla sitt hyresavtal. Hill et al. menar att den bakomliggande förklaringen till detta är 

att två aktörer samverkan med en gemensam målsättning. 
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Socialstyrelsen (2008) betonar i sin rapport vikten av att det hemlöshetsförebyggande 

arbetet i Sverige bedrivs utifrån forskning och beprövad erfarenhet (s. 11- 13). Vidare 

belyser Socialstyrelsen behovet av att arbetet ska systematiseras och utgå ifrån uppsatta 

riktlinjer. Mot bakgrund av detta har Socialstyrelsen utarbetat riktlinjer för det 

hemlöshetsförebyggande arbetet vilka anges i åtta punkter. Dessa kan sammanfattas 

genom; skapa rutiner för hanterandet av aktualiserade ärenden som gäller vräkning och 

agera snabbt vid signal från hyresvärdar vid risk för vräkning, ha kontinuerlig kontakt 

med en person som riskerar vräkning, gå igenom olika boendealternativ och inleda 

utredning avseende stöd (Socialstyrelsen, 2008, s. 24- 34). Socialtjänsten ska vidare 

medla mellan hyresgäst och hyresvärd för att uppnå kvarboende. Slutligen 

rekommenderar Socialstyrelsen ökad samverkan med andra aktörer och bostadsbolag i 

synnerhet.  

 

Blids (2006) studie visar att en ökad koordination mellan olika samhällsaktörer är 

nödvändig för att minska antalet vräkningar. Blids slutsats delas av Hill, Dillane, 

Bannister och Scott (2002) som konstaterar att vräkningar av barnfamiljer 

framgångsrikt kunnat förebyggas genom samverkan mellan Socialtjänst och 

bostadsbolag. Hill et al. poängterar att det inom ramen för denna typ av samverkan är 

angeläget att aktörerna strävar efter en gemensam målsättning vilket kan kopplas till 

Blids (2006) slutsats om ökad koordination. Socialstyrelsen (2008) understryker likt 

Hill et al. (2002) samt Blid (2006) vikten av samverkan i det hemlöshetsförebyggande 

arbetet. Vidare betonar Socialstyrelsen (2008) behov av rutiner för det 

hemlöshetsförebyggande arbetet vilket kan sägas understödjas av Blid (2006) som 

menar att merparten av insatser avseende boende sätts in i ett akut skede.  

 

2.2 Möjligheter och svårigheter med hemlöshetsförebyggande arbete 
Hansén Löfstrand (2005) har studerat hemlöshet i två svenska kommuner utifrån en 

kritisk diskursanalys. Hansén Löfstrand menar att kommuner genom Socialtjänster 

tilldelats det organisatoriska ansvaret för att förebygga hemlöshet vilket det sociala 

arbetet inte självklart har ett organisatoriskt ansvar för. Studien visar att de två 

kommunerna har axlat ansvaret för att förebygga hemlöshet genom att utarbeta 

kommunala handlingsplaner mot hemlöshet, mål och riktlinjer för det praktiska arbetet. 

Hansén Löfstrand (2005) finner att dessa måldokument ofta innehåller mål om ökad 



 

8 

samverkan i frågan kring att förebygga hemlöshet (s. 36- 38). Hansén Löfstrand menar 

att ökad samverkan mellan Socialtjänst och bostadsbolag kan medföra att hemlöshet 

motverkas. Hansén Löfstrand nämner exempelvis att samverkan kan göra att fler 

individer kan gå från bostad via andrahandsavtal hos Socialtjänsten till eget hyresavtal.  

 

Sahlin (2004) har genomfört en studie utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i 

vilken bakomliggande strukturer och processer för konstruktionen av 

hemlöshetsbegreppet diskuteras. Sahlin menar att 1990- talet innehöll debatt där värden 

såsom individualisering och marknadsekonomi fick genomslag i såväl politik som 

praktik. Sahlin menar att detta innebar att synen på hemlöshet förändrades och att 

begreppet omkonstruerades. Tidigare betraktats hemlöshet som ett samhälleligt problem 

vilken hanterades av staten genom bostadssubventioner och öronmärkta projektmedel 

tillämpades (Sahlin, 2004, s. 346). Efter omkonstruktionen betraktades hemlöshet som 

ett individuellt problem vilket fick till följd att det statliga ansvaret flyttades till 

kommunerna. Sahlin menar att detta resulterat i att hemlöshetens omfattning vuxit. 

Sahlin menar också att omkonstruktionen av hemlöshetsbegreppet fått till följd att 

bostadsbolagen skärpt kraven för att få hyresavtal vilket gjorts det svårare för 

människor att få bostad. Människor har alltsedan hemlöshetsbegreppet omkonstruerades 

fått vända sig till Socialtjänster i kommunerna för att erhålla bostad vilket är 

problematiskt då Socialtjänsten inte disponerar egna bostäder (Sahlin, 2004, s. 355- 

358). För att lösa problemet har Socialtjänster hyrt bostäder från bostadsbolag vilket fått 

till följd att Sverige fått två bostadsmarknader; den reguljära och den sekundära. Sahlin 

avslutar studien med att förespråka en omkonstruktion av hemlöshetsbegreppet från ett 

individuellt problem till ett samhälleligt problem. Omkonstruktionen skulle få till 

politisk och praktisk följd att staten återtar ansvaret och genom åtgärder säkerställer att 

hemlösheten inte ökar.  

 

Denvall, Granlöf, Knutagård, Nordfeldt och Swärd (2011) menar i likhet med Sahlin 

(2004) att ansvaret för hemlöshetsfrågan behöver återflyttas till staten. Denvall et al. 

(2011) har utvärderat regeringens strategi mot hemlöshet och studerat lokala projekt i 

syfte att förebygga hemlöshet. Denvalls et. als (2011) slutsatser är att hemlöshet är ett 

socialt problem varför behov av en överordnad samordning på strukturell nivå är 

nödvändig (s. 347-348). Denvall et al. menar att staten genom en aktiv bostadspolitik 

och en tydlig bostadsförsörjningsplan har goda möjligheter att hantera 
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hemlöshetsfrågan. Denvall et al. (2011) menar att det är en svår uppgift för 

kommunerna att förebygga hemlöshet då mycket tid går till intern samverkan inom den 

kommunala förvaltningen. Denvall et al (2011) anför vidare att privata hyresvärdar är 

mindre benägna att samarbeta kring personer som är ”svaga kort” på bostadsmarknaden 

(s. 145-150). 

 

Swärd (2008) skriver att hemlösheten ökat från år 1985 och framåt vilket kan förstås 

mot förändringar på bostadsmarknaden. Swärd menar att krisen under 1990 talet 

innebar ekonomiska problem för bostadsbolag vilket föranledde exkludering av grupper 

som betraktades som problematiska hyresgäster. Det var framförallt invandrarfamiljer, 

kvinnor, låginkomsttagare, arbetslösa och barnfamiljer som utestängdes från 

bostadsmarknaden (Swärd, 2008, s. 67- 69). Swärd menar att detta fick till följd att 

Socialtjänsten började hyra lägenheter av bostadsbolag för att sedan hyra ut till 

människor som inte fick hyra bostäder på egen hand varvid den sekundära 

bostadsmarknaden skapades.  

 

Socialstyrelsen (2011) uppmärksammar i likhet med Swärd utestängning från 

bostadsmarknaden. Socialstyrelsen (2011) skriver att kraven för att få en bostad på den 

reguljära bostadsmarknaden är alldeles för höga vilket resulterar i att en del grupper inte 

kommer i fråga för eget boende (s. 69- 73). Socialstyrelsen nämner exempelvis att 

försörjningsstöd via Socialtjänsten inte betraktas som en inkomst varför personer som 

lever på försörjningsstöd exkluderas från vissa bostadsbolag. Socialstyrelsen menar att 

många människor slås ut från den reguljära bostadsmarknaden genom bostadsföretagens 

höga krav. Det innebär att dessa människor måste ordna bostad på annat sätt vilket ofta 

sker på den sekundära bostadsmarknaden. Enligt Socialstyrelsens definition är dock 

personer som bor på den sekundära bostadsmarknaden som hemlös.  

 

Hansén Löfstrand (2005), Sahlin (2004), Denvall, Granlöf, Knutagård, Nordfeldt och 

Swärd (2011) uppmärksammar Socialtjänstens organisatoriska ansvar för att förebygga 

hemlöshet sedan 1990- talet. Hansén Löfstrand (2005), Sahlin (2004), Denvall et al. 

(2011) och Socialstyrelsen (2011) delar samma slutsats om att Socialtjänster har 

hanterat frågan genom att hyra lägenheter från bostadsbolag då de inte disponerar egna 

bostäder. Vidare råder samstämmighet kring att kraven för att erhålla bostad skärpts 

vilket föranleder att fler vänder sig till Socialtjänsten för att få bostad. Sahlin (2004) 
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samt Denvall et al. (2011) anför att hemlöshet är ett socialt problem varför kommuner 

inte har kapacitet för att hantera frågan och ansvaret måste återgå till statlig nivå. 

Hansén Löfstrand (2005) argumenterar i motsats till ovan nämnda forskare att ökad 

samverkan inom den kommunala administrationen erbjuder goda möjligheter till att 

förebygga hemlöshet.  

 

2.3 Effekter av hemlöshetsförebyggande arbete 
Crane, Warnes och Fu (2005) har utifrån ett brukarperspektiv studerat hur hemlöshet 

kan förebyggas i USA, Australien och i Storbritannien. Crane et al.:s slutsats är att 

hemlöshetsförebyggande arbete behöver utvecklas. Behovet av utveckling kan 

sammanfattas i tre punkter menar författarna. Den första punkten handlar om det 

praktiska arbetet som professionella bedriver i mötet med klienter. Crane et al. (2005) 

menar att det hemlöshetsförebyggande arbetet i praktiken är i behov av en utarbetad 

praxis med konstruktiva och realistiska tillvägagångssätt (s. 163- 164). Den andra 

punkten är att det hemlöshetsförebyggande arbetet är i behov av en samordnad 

utveckling där effektivitet av olika åtgärder återfinns. Slutligen menar författarna att en 

systematisk strategi för att identifiera och sprida evidensbaserade lösningar för hur 

hemlöshet bäst kan förebyggas är nödvändig.  

 

Shinn, Baumohl, Hopper, Kline och Nathan (2001) har studerat 

hemlöshetsförebyggande arbete och menar att det står inför begreppsmässiga och 

metodologiska problem. Shinn et al. (2001) menar att det hemlöshetsförebyggande 

arbetet är svårorganiserat vilket beror på att riskfaktorer för hemlöshet är 

svåridentifierade (s. 99- 102). Svårigheten att identifiera vilka grupper som kan ligga i 

riskzonen för att hamna i hemlöshet gör att förebyggande insatser blir svåra att rikta där 

behov återfinns. Shinn et al. nämner en form av hemlöshetsförebyggande arbete som 

riktar sig mot resurssvaga grupper och syftar till att förhindra vräkning. Detta arbete 

bedrivs vanligen i projektform av socialarbetare som arbetar på fältet. Effektiviteten av 

en sådan form av hemlöshetsförebyggande arbete är emellertid svårt att mäta utifrån att 

arbetet inte bedrivs utifrån en evidensbaserad grund. Därmed saknad uppgifter om hur 

många som räddats från hemlöshet genom det hemlöshetsförebyggande projektet.  

Shinn et al. menar slutligen att målgruppsinriktat arbete för att förebygga hemlöshet 

endast hjälper ett fåtal grupper men avhjälper inte problemet i stort. 
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Davey och Ivery (2001) har använt ett samverkansperspektiv i sin studie om ett 

samverkansprojekt som syftar till att förebygga hemlöshet i USA. Författarnas menar att 

hemlöshet är ett komplext och mångdimensionellt problem som kräver en samverkan 

mellan flera aktörer för att kunna hanteras. Studiens huvudsakliga resultat är att om det 

hemlöshetsförebyggande arbetet ska vara effektivt måste dessa aktörer ha en gemensam 

målsättning att sträva efter.  

 

Crane, Warnes och Fu (2005) menar att det hemlöshetsförebyggande arbetet är i behov 

av systematisering, en utarbetad praxis och samordnad utveckling. Behovet av 

utveckling belyses också av Shinn, Baumohl, Hopper, Kline och Nathan (2001) som 

uppmärksammar frånvaron av utveckling i det hemlöshetsförebyggande arbetet. Shinn 

et al. nämner att avsaknaden av evidens i praktiken gör det hemlöshetsförebyggande 

arbetet svårt att organisera samt svårt att utvärdera. Davey och Iverys (2001) har 

emellertid studerat hur effektivt hemlöshetsförebyggande arbete är. Davey och Iverys 

slutsats är att effektiviteten är avhängigt om aktörer samverkan utifrån en gemensam 

målsättning.  

 

2.4 Diskussion 
Föreliggande studies syfte har varit att undersöka professionellas upplevelser om hur 

hemlöshet kan förebyggas genom ett hemlöshetsförebyggande projekt i en mellanstor 

svensk kommun. Studien har därmed likheter med de studier som Hill, Dillane, 

Bannister och Scott (2002) samt Davey och Ivery (2001) utfört då dessa också studerar 

hur hemlöshet kan förebyggas genom ett lokalt samverkansprojekt. Detta 

examensarbete skiljer sig emellertid också ifrån Hill et al. (2002) samt Davey och Ivery 

(2001) då dessa utgår ifrån ett samverkansperspektiv i sina respektive analyser medan 

föreliggande studie har använt teorin om välfärdsregimer och teorin om 

grästrotsbyråkrater som teoretiska utgångspunkter. Vidare utmärker sig föreliggande 

studie genom att studera ett svenskt samverkansprojekt medan de tidigare nämnda 

studierna studerar samverkansprojekt i USA och Storbritannien.  

 

Shinn, Baumohl, Hopper, Kline och Nathan (2001) har i likhet med denna studie såväl 

som de tidigare nämnda studierna också studerat hur hemlöshet kan förebyggas genom 

ett lokalt projekt. Shinn et al drar emellertid andra slutsatser än Hill et al. (2002) samt 

Davey och Ivery (2001) genom att mena att effekterna av målinriktat 
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hemlöshetsförebyggande arbete är tvivelaktiga.  

 

Crane, Warnes och Fu (2005) har likt denna studie studerat hur hemlöshet kan 

förebyggas. Crane et al. studie skiljer sig ifrån föreliggande studie genom att ha ett 

brukarperspektiv medan föreliggande studie har professionellas upplevelser som 

utgångspunkt. Vidare skiljer sig Crane et al.:s studie sig genom att studera hur 

hemlöshet kan förebyggas i tre länder; USA, Australien och Storbritannien. Crane et 

al.:s studie betonar att effektiva metoder behöver samordnas och strategier upprättas 

genom riktlinjer för det praktiska hemlöshetsförebyggande arbetet vilket Socialstyrelsen 

(2008) utarbetat för arbetet i Sverige. Utifrån tidigare forskningsresultat om vikten av 

sammanställning av effektiva metoder, strategier och Socialstyrelsens upprättande av 

riktlinjer för hemlöshetsförebyggande arbete i Sverige kan detta sägas motivera till 

studier om vilka arbetssätt och metoder som används för att förebygga hemlöshet. 

 

Bortsett från att studera hur professionella arbetar med att förebygga hemlöshet och 

effekterna av detta arbete har föreliggande studie också studerat möjligheter och 

svårigheter för att förebygga hemlöshet. Swärd (2008) och Socialstyrelsen (2011) 

belyser en svårighet med att förebygga hemlöshet genom att vissa människor exkluderas 

från bostadsmarknaden. Sahlin (2004) och Denvall, Granlöf, Nordfeldt och Swärd 

(2011) uppmärksammar ytterligare en svårighet med att förebygga hemlöshet. 

Författarna menar att hemlöshet är ett strukturellt problem vilken fodrar strukturella 

åtgärder varvid åtgärder på kommunal nivå är otillräckliga. Hansén Löfstrand (2005) 

menar dock att kommunala handlingsplaner kan utgöra grund för gemensamt arbete och 

samverkan i kommuner vilket skapar goda möjligheter för att förebygga hemlöshet. 

Tidigare forsknings skilda resultat avseende svårigheter och möjligheter för att 

förebygga hemlöshet motiverar till vidare studier om detta.  

 

Tidigare forskning som presenterats ovan har använts för att analysera och belysa 

resultatet utav föreliggande studie.  
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3. Teoretiska perspektiv och begrepp 
Föreliggande studie har utgått ifrån två teoretiska utgångspunkter i analysen av studiens 

resultat. De två teoretiska utgångspunkter som har använts är Esping-Andersens (1990) 

teori om välfärdsregimer samt Johanssons (2007) teori om gräsrotsbyråkrater. Teorin 

om välfärdsregimer har valts på grundval av att det under denna studies genomförande 

visat sig att hemlöshetsförebyggande arbete påverkas av strukturella faktorer, såsom 

bostads och socialpolitiken varför teorin om välfärdsregimer förefaller ändamålsenlig då 

den diskuterar organisering och tillhandahållandet av välfärd. Vidare har teorin om 

gräsrotsbyråkrater använts i analys av föreliggande studies resultat. Teorin om 

gräsrotsbyråkrater har bedömts som ändamålsenligt då den fokuserar på tjänstemän 

inom offentlig sektor som arbetar närmst medborgare vilket medarbetarna inom 

projektet också gör.  

 

I följande kapitel kommer studiens två teoretiska utgångspunkter att presenteras genom 

två underrubriker; Välfärdsregimer och bostadspolitik samt gräsrotsbyråkrater i en 

förändrad offentlig sektor. Avslutningsvis följer en redogörelse för hur de teoretiska 

perspektiven tillämpats i föreliggande studies analys av resultatet.  

 

3.1 Välfärdsregimer och bostadspolitik 
Esping-Andersen (1990) studerade i det klassiska verket ”The Three Worlds of Welfare 

Capitalism” hur välfärden var organiserad i 13 länder i västvärlden. Esping-Andersen 

(1990) myntade begreppet välfärdsregimer vilket syftar till det komplexa samspelet 

mellan staten och marknaden i tillhandahållandet av välfärd (s. 26- 29). Esping-

Andersen menar att det inte finns en typ av välfärdsregim utan tre; den liberala, den 

konservativa och den socialdemokratiska (s. 18- 21). I studien typologiserade Esping-

Andersen välfärdsregimerna genom tre variabler. Den första variabeln är kvaliteten på 

de sociala rättigheterna. Kvaliteten på de sociala rättigheterna kan undersökas genom 

dekommodifiering och kommodifiering (Esping-Andersen, 1990, s. 20- 22). 

Kommodifiering innebär att individens välfärd är avhängigt dess relation till 

arbetsmarknaden varav dekommodifiering innebär motsatsen (ibid). I ett samhälle med 

stark dekommodifiering har individer sociala rättigheter oberoende av arbetsinsatsen 

och är därmed inte beroende av marknaden (ibid). Den andra variabeln är 

välfärdsregimernas sociala stratifiering. Social stratifiering innebär i vilken 

utsträckning en välfärdsregim gör skillnad på olika grupper i samhället genom att 
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exempelvis tillämpa en yrkesindelad socialförsäkring (Esping-Andersen, 2014, s. 4- 5). 

En välfärdsregim med en hög grad av social stratifiering kan betraktas som ett samhälle 

med stora klasskillnader och hög grad av social exklusion (ibid). Den sista variabeln i 

Esping-Andersens (1990) studie är förhållandet mellan stat, marknad och familj i 

tillhandahållandet av välfärden (s. 27 & 48). Innebörden av variabeln kan utläsas som 

vem som har huvudansvaret för att tillhandahålla välfärd inom välfärdsregimen.  

 

Esping-Andersens (1990) första välfärdsregim är den liberala vilken dominerar i länder 

som USA, Kanada och Australien (s. 26- 27). Inom liberala välfärdsregimer är 

kvaliteten på de sociala rättigheterna avhängigt individens relation till arbetsmarknaden 

varvid graden av kommodifiering är hög (Esping-Andersen, 1990, s. 21- 23). Detta 

åskådliggörs genom att de allmänna bidrags och socialförsäkringarna är låga och 

individen förväntas genom förvärvsarbete säkerställa välfärdsbehovet för egen del. I de 

fall individer inte förmår detta gör välfärdsregimen en behovsprövning om det 

föreligger ett behov eller ej (ibid). Vidare tenderar den sociala stratifieringen att vara 

stor inom en liberal välfärdsregim. Detta utifrån att en distinktion skapas mellan de som 

förvärvsarbetar och har ekonomiska resurser samt de som står utanför arbetsmarknaden 

och saknar ekonomiska förutsättningar i fråga om tillgodoseendet av välfärden (ibid). 

Den liberala välfärdsregimen intar en passiv roll i förseendet av välfärd till 

befolkningen och överlåter istället ansvaret till marknaden. Detta kan exemplifieras 

genom hur liberala välfärdsregimer ser på bostadspolitiken. Liberala välfärdsregimer 

förhåller sig till bostadspolitiken på ett passivt sätt och förlitar sig istället på att 

marknaden och privata aktörer ska sörja för befolkningens behov av bostäder (Kumar, 

2008, s. 188- 190). Esping-Andersen (1998) menar därför att människor är höggradigt 

beroende av marknaden för att få behovet av välfärd tillgodosett (s. 4- 5).  

 

Esping-Andersens (1990) andra välfärdsregim är den konservativa vilken återfinns i 

länder som Tyskland, Frankrike och Italien (s. 48 & 58). Inom konservativa 

välfärdsregimer är individens välfärd avhängigt dess förmåga att betala försäkringar 

som genererar välfärd varvid individens relation till arbetsmarknaden inte är oviktig 

(Esping-Andersen, 1990, s. 20- 22). Betalningsförmågan är central inom den 

konservativa välfärdsregimen vilket åskådliggörs i fråga om bostäder där den enskildes 

köpkraft avgör huruvida en person innehar en bostad eller ej (Kumar, 2008, s. 185- 

193). Likt den liberala välfärdsregimen intar den konservativa välfärdsregimen en 
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passiv hållning i tillhandahållandet av medborgarnas välfärd. En skillnad mellan dessa 

två är alltjämt att den liberala välfärdsregimen förlitar sig till marknaden medan den 

konservativa välfärdsregimen betraktar familjen, kyrkan och frivilligorganisationer som 

huvudaktörer i välfärdsskapandet (Esping-Andersen, 1990, s. 27). Människor som 

saknar förankring på bostadsmarknaden är därmed hänvisade till dessa för boende 

(Kumar, 2008, s. 185- 193).  

 

Esping-Andersens (2014) tredje välfärdsregim är den socialdemokratiska vilken inriktar 

sig på att utjämna ojämlikheter (s. 2). Detta åskådliggörs genom att välfärden är 

universell varvid individens relation till arbetsmarknaden är egal. Därmed är graden av 

dekommofifiering hög och den sociala stratifieringen låg (Esping-Andersen, 2014; 

Stephens, 1998). Det är framförallt skandinaviska länder däribland Sverige som 

förknippats med en socialdemokratisk välfärdsregim. Som huvudregel i  

den socialdemokratiska välfärdsregimen i Sverige har ”av var och en efter förmåga- åt 

var och en efter behov” gällt i fråga om välfärden. Statens roll i välfärdsskapandet har 

därmed varit mycket aktiv i Sverige vilket bland annat synliggjorts genom en aktiv 

bostadspolitik (Stephens, 1998, s. 32). Staten har subventionerat bostadsbyggandet, 

skapat allmännyttiga bostadsföretag för ändamålet och inrättat bostadsförmedlingar för 

att hyra ut bostäder till befolkningen (Lindblom, 2011; Hansen Löfstrand, 2005; 

Stephens, 1998). Esping-Andersen (1998) menar dock att den svenska 

socialdemokratiska välfärdsregimen konkurrenssattes under 1990 talet vilket berodde på 

den ekonomiska kris som skakade världen och som förde med sig en hård politisk 

debatt (s. 2). Sverige och andra länder som tidigare bejakat värden som social trygghet 

kom under 1990- talet att betraktas som föråldrade och en marknadsorienterad syn vann 

istället gehör (Andersson, 2009; Esping-Andersen, 1998; Lindblom, 2011).  

 

Teorin om välfärdsregimer har använts i föreliggande studie för att förstå 

förutsättningarna för det hemlöshetsförebyggande arbetet. Vidare har teorin använts för 

att förstå olika arbetssätts tillämpning för att förebygga hemlöshet.  

 

3.2 Gräsrotsbyråkrater i en förändrad offentlig sektor   
Politiska beslut verkställs av myndigheter och organisationer inom offentlig sektor 

såsom Socialtjänsten. Johansson (2007) menar att 1990- talet innehöll kraftiga 

nedskärningar i offentlig sektor vilket förändrat förutsättningarna för välfärdsskapandet 
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avsevärt (s. 17- 18). De nedskärningar Johansson menar har påverkat bland annat 

Socialtjänstens förutsättningar kan kopplas samman med Esping-Andersens (1990) teori 

om välfärdsregimer. Efter riksdagsvalet år 1991 tog de borgerliga partierna 

regeringsmakten i Sverige. Detta medförde ett stort antal förändringar som Johansson 

menar förändrat offentlig sektors förutsättningar däribland nedskärningar i 

ersättningssystem såsom sjukförsäkringarna samt ett tydligt uppdrag till Socialtjänster 

att hålla nere kostnader för försörjningsstöd (Andersson, 2009; SOU, 2000:3). Vidare 

minskade den statliga inblandningen i bostadspolitiken. Bostadssubventionerna 

minskade kraftigt, allmännyttiga bostadsbolag likställdes med privata hyresbolag och 

delar av allmännyttans bestånd såldes ut (Hansen Löfstrand, 2005; Lindblom 2011). Det 

kvarvarande ansvaret för bostadspolitiken decentraliserade staten till kommunernas 

Socialtjänster (SOU, 2000:3, s. 61- 79).  

 

Mötet mellan offentlig sektors representant och medborgarna har studerats av 

sociologen Michael Lipsky vilken benämner tjänstemän som street level bureaucrats 

utifrån följande definition: 

”Den offentliga byråkratins yttersta kapillär, de byråkrater som svensken 

möter i all slags offentliga situationer och de som längst ner i de offentliga 

hierarkierna ska verkställa det som politiker och högre myndigheter 

beslutat om” (Lipsky, 1980, s. 3)  

 

Johansson (2007) har översatt street level bureacrat till gräsrotsbyråkrat vilken kan 

definieras utifrån två kategorier; klientkontakt och handlingsutrymme. Johansson (2007) 

definierar klientkontakt som gräsrotsbyråkratens kontakt med en klient vilken kan ske 

ansikte mot ansikte, per telefon eller genom brev eller mejl (s. 42). Vidare menar 

Johansson att handlingsutrymme kan betraktas som en gräsrotsbyråkrats möjlighet att 

fatta beslut om vilken typ av service en klient kan få, möjligheten till bedömningar om 

arbetsinsatsens utformning samt möjligheten att ifrågasätta och omdefiniera klientens 

krav och problemformulering (ibid). En gräsrotsbyråkrat är organisationens ansikte utåt 

och en tjänsteman som ytterst arbetar med att omsätta politiska beslut i konkret 

handling. I många fall föreligger däremot en svårighet att bryta ner generella regler i 

enskilda situationer (Johansson, 2007, s. 44). Det är alltjämt en av gräsrotsbyråkraternas 

huvudsakliga uppgifter. Johansson (2007) menar att de verksamheter inom vilka 

gräsrotsbyråkrater arbetar har förändrats mycket de senaste decennierna (s. 17). Bortsett 
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från tidigare nämnda politiska beslut har också politiska beslut om ökad flexibilitet, 

situationsanpassning och ökad service fattats vilket påverkat gräsrotsbyråkraternas 

arbetssituation.  De politiska förändringarna har sammantaget inneburit att 

gräsrotsbyråkraters arbetssituation blivit mer ansträngd genom att offentlig sektors 

resurser krympts samt att kraven om service tilltagit. En förutsättning för att klara av 

den ansträngda situationen är att ett större handlingsutrymme delegeras från 

organisationen samt att tjänstemännen innehar god improvisationsförmåga (Johansson, 

2007, s. 43- 46) 

 

Alla myndigheter och organisationer har ett inre liv vilken påverkar organisationens 

handlingsutrymme. Som del av en organisation påverkas därför gräsrotsbyråkraters 

handlingsutrymme av dess organisatoriska tillhörighet (Johansson, 2007, s. 43- 45). 

Offentlig sektors krympande resurser innebär en pressad arbetssituation för 

gräsrotsbyråkrater. Gräsrotsbyråkraten har att navigera mellan organisationens uppdrag, 

resurser och den enskildes önskemål om service. Detta gör att gräsrotsbyråkreter i 

offentlig sektor måste göra klienten till del av organisationen, ge denna en byråkratisk 

identitet för att hantera spänningsfältet mellan organisationens möjligheter och klientens 

önskemål (Johansson, 2007, s.50). En klient kan emellertid enbart få tillträde till 

organisationen under förutsättning att dennes önskemål och behov återfinns inom ramen 

för organisationens ramar (Johansson, 2007, s.180). 

 

Samtidigt menar Johansson (2007) att all verksamhet organisationer bedriver måste 

öppna sig mot omvärlden och anpassa sig utifrån denna (s. 144- 147). De dagliga 

rutinerna inom organisationen ska vila på utbytet och anpassningar från omvärlden in 

till organisationen (Johansson, 2007, s. 140). Gräsrotsbyråkraterna som står för 

kontakten med medborgarna kan betraktas som den tjänsteman som i sitt dagliga arbete 

har mest kontakt med omvärlden. Slutligen menar Johansson (2007) att 

gräsrotsbyråkraters arbete är svåra att utvärdera ur effektivitets och 

produktivitetshänseende (s. 104). Orsaken till detta är att deras arbetsuppgifter är 

komplicerade men det är svårt att bevaka gräsrotsbyråkraters arbete.  

 

I föreliggande studie har teorin om gräsrotsbyråkrater använts för att belysa arbetssätt 

som professionella använder för att förebygga hemlöshet. Vidare har teorin använts för 
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att förstå svårigheter och möjligheter som professionella upplever i det 

hemlöshetsförebyggande arbetet.  

 

4. Forskningsmetod 
I följande kapitel beskrivs studiens genomförande och utformning. Vidare följer en 

redogörelse för urval av litteratur och intervjuer. Kapitlet innehåller också diskussion 

om studiens trovärdighet, etiska ställningstaganden och en kritisk metoddiskussion.  

 

4.1 Forskningsdesign 
Denna studie bygger på en kvalitativ metod. Kvalitativ metod har som syfte att samla in 

detaljrika beskrivningar utifrån människors upplevelser av fenomen vilket exempelvis 

kan göras genom intervjuer (Larsson 2005, s. 100-101). Då föreliggande studie 

undersökt hur hemlöshet kan förebyggas utifrån professionellas upplevelse föreföll en 

kvalitativ metod som mest ändamålsenliga. Inom kvalitativa metoder genomförs ofta 

intervjuer vilka kan inneha olika grad av strukturering. Intervjuerna i denna studie har 

utgått ifrån en halvstrukturerad form. Halvstrukturerade intervjuer har sin utgångspunkt 

i förutbestämda tema vilka kan betraktas som ramen för samtalet samtidigt som visst 

mått av flexibilitet inryms genom att prata utifrån teman (Kvale & Brinkmann 2009, s. 

43). Halvstrukturerade intervjuer har bedömts som ändamålsenliga för att besvara 

studiens frågeställningar samtidigt som valet av en semisstrukturerad intervjuform 

också inkluderar ett mått av ödmjukhet inför andra viktiga aspekter som framkommer 

under samtalets gång.  

 

4.2 Tillvägagångssätt  
Studien har genomförts genom fem halvstrukturerade intervjuer med en tidsåtgång på 

mellan 30- 40 minuter. Inledningsvis utformades en intervjuguide (se bilaga 2) vilken 

tematiserades utifrån studiens tre frågeställningar. Som grund för intervjuguidens 

struktur har Esiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängeruds intervjuguide använts (2012, s. 

264). Samtliga informanter fick ett informationsbrev (se bilaga 1) den 30 mars 2015 och 

blev kontaktade den 6 april 2015 för att bestämma datum för sina respektive intervjuer. 

Informanterna har intervjuats individuellt på sina arbetsplatser. Valet av intervjuplats 

har fattats utifrån en ambition om att ha en formell men hemtam miljö för 

informanterna. Detta har bedömts som en viktig aspekt för att skapa en dynamisk 
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situation vilken är grunden för ett givande och informationsrikt samtal (Esiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängerud 2012, s. 264). Intervjuerna har påbörjats genom 

uppvärmningsfrågor i syfte att att etablera ett gott samtalsklimat. Samtliga frågor har 

varit öppna såsom, ”kan du berätta om” eller ”vilka tankar har du om”. Vid 

intervjutillfällena har också uppföljningsfrågor förekommit, ”kan du berätta mer om” 

eller ”kan du ge ett exempel” vilka återknutit till intervjuguidens tre teman. Vid 

intervjutillfällena har en ambition om att inte tillämpa mera stängda frågeställningar 

funnits vilket i allt väsentligt lyckats. Detta utifrån en ambition om att informanterna 

självständigt skulle få beskriva vad de ansåg vara relevant (Esiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängerud 2012, s. 264- 269).  

4.2.1 Litteratururval  

De databaser som i huvudsak används i sökprocessen är SocIndex, Discovery och 

Google scholor. Sökord som använts i databaserna är ”homelessness”,”prevention 

homelessness”, ”eviction social work”, ”collaboration homelessness” och 

”homelessness landlords”. Ett urval har gjorts genom att välja endast ”peer reviewed”, 

”academic journals” samt ”full text” i sökningen. Databasen Diva har också använts 

med sökorden ”hemlöshet”, ”bostadslöshet”, förebygg hemlöshet”, sekundär 

bostadsmarknad” där endast ”peer reviewed” har valts. Vidare har Socialvetenskaplig 

tidskrift använts i sökprocessen, genom att sökningar bland tidskriftens elektroniska 

artiklar med sökorden ”vräkning” och ”hemlöshet”.  

I sökprocessen efter litteratur om hemlöshet har det framkommit att stora delar av 

forskningsfältet berör ansvarsfrågan det vill säga på vilken nivå hemlöshet ska hanteras. 

Vidare berör befintligt forskningsfält frågor om samverkan för att förebygga hemlöshet.  

Under sökprocessen har svårigheter funnits med att hitta refereegranskade svenska 

studier och artiklar om hur hemlöshet kan förebyggas.  

4.2.2 intervjuurval  

Inledningsvis träffade författaren av denna studie huvudmännen för det 

hemlöshetsförebyggande projektet för samtal om studiens genomförande och 

information om det hemlöshetsförebyggande arbetet. Vid mötet följde också samtal om 

informanter som skulle kunna komma i fråga för medverkande i denna studie. Patton 

(2002) skriver om olika metodologiska strategier för urval av intervjuer varvid 

purposful sampling är en strategi. Patton (2002) benämner purposful sampling som ett 
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ändamålsenligt urval med en liten urvalspopulation (s. 230- 231). Denna urvalsstrategi 

har använts i föreliggande studie genom ett urval av fem informanter vilkas 

arbetsuppgifter är att förebygga hemlöshet. Två av informanterna är anställda av 

Socialtjänsten, två av informanterna är anställda av det allmännyttiga bostadsföretaget 

och en informant arbetar direkt med det hemlöshetsförebyggande projektet. Urvalets 

samtliga informanter är kopplade till det hemlöshetsförebyggande projektet utifrån 

samverkan som Socialtjänst och allmännytta bedriver genom det 

hemlöshetsförebyggande projektet. Orsaken att informanterna är fem till antalet beror 

på den tidsram som examensarbetet skulle genomföras inom. Bakgrunden till att de 

medverkande informanterna har olika arbetsgivare bottnar i en förförståelse om att 

arbetsplatsen skulle kunna ha haft betydelse för vilka infallsvinklar informanterna skulle 

framföra.  

 

Huvudmännen för det hemlöshetsförebyggande projektet etablerade kontakt med de fem 

informanter som valts ut genom purposful sampling för förfrågan om medverkan i 

denna studie efter det gemensamma mötet. Samtliga informanter tackade ja till 

medverkan i studien men en informant från Socialtjänsten valde att avbryta sin 

medverkan efter att intervjuerna genomförts. Detta skapade frågor hos författaren om 

fortsättningen för studien med fyra informanter eller att finna en ny informant. På 

grundval av en strävan efter att ha jämnt antal informanter från Socialtjänst och 

allmännyttigt bostadsföretag fattades beslut om förfrågan om ny informant från 

Socialtjänsten. Svaret blev ja och en ny informant intervjuades.  

 

4.3 Analysverktyg 
Studien undersöker professionellas upplevelser av hur hemlöshet kan förebyggas genom 

ett hemlöshetsförebyggande projekt. Detta innebär en fenomenologisk ansats. 

Fenomenologi innebär att individens beskrivning av ett fenomen står i fokus (Olsson 

och Sörensen, 2011, s. 171). Valet av en fenomenologisk ansats bottnade i en ambition 

om att identifiera centrala teman i förebyggandet av hemlöshet utifrån beskrivande data 

från informanterna.  

 

Resultatet av studien har analyserats genom en hermeneutisk metod vilken innebär att 

söka fördjupad förståelse av en texts mening. Den förförståelse författaren har är central 

i sökandet efter mening i datamaterialet (Larsson 2005, s. 93). Inför genomförandet av 
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föreliggande studie klargjordes förförståelsen. Förförståelsen bestod i inledningsskedet 

av att hemlöshet var ett växande samhällsproblem utifrån att detta uppmärksammats i 

media. Förförståelsen bestod också av vetskapen om att den mellanstora svenska 

kommunen antagit en handlingsplan mot hemlöshet i vilken det framgick att 

samverkansprojektet mot hemlöshet skulle påbörjas. Vidare bestod förförståelsen av 

vetskapen att det allmännyttiga bostadsföretaget i kommunen utökat sin bostadssociala 

verksamhet och kartlagt utvecklingen av antalet vräkningar, betalningsförelägganden 

och inkassoärenden i en Social rapport. Den Social rapporten visade en minskning av 

antalet ärenden i samtliga undersökningsområden varvid förförståelsen också bestod av 

denna vetskap. Däremot fanns ingen uppfattning kring vad det minskade antalet 

vräkningar, betalningsförelägganden eller inkassoärenden berodde på.  

 

Förförståelsen har hanterats genom att medvetandegöra dennas betydelse för 

tolkningsprocessen. För att tolkningen i möjligaste mån ska vara fri från tidigare 

erfarenheter och kunskap har ett växelspel mellan det empiriska materialets delar och 

helhet gjorts (Olsson och Sörensen, 2011 s. 164). Tolkningsprocessen har utgått ifrån 

den hermeneutiska cirkeln vilken innebär att materialets olika delar förstås och tolkas i 

relation till materialets helhet (Larsson 2005, s. 93). Med utgångspunkt i den 

hermeneutiska cirkeln har helheten i denna studie bedömts som hur hemlöshet kan 

förebyggas genom projektet. Vid datainsamlingen har olika centrala delar framkommit; 

arbetssätt som används för att förebygga hemlöshet, möjligheter och svårigheter med att 

förebygga hemlöshet och effekter av hemlöshetsförebyggande arbetet. Dessa delar har 

tolkats i relation till studiens helhet och helheten i relation till delarna genom att 

samtliga intervjuer har spelats in och sedan transkriberats ordagrant. Därefter har det 

transkriberade materialet lästs i sin helhet.  

 

4.4 Studiens trovärdighet 
Vid utförandet av denna studie fanns en målsättning om att transparent redovisa 

resultatet och motivera de val som gjorts. Vidare fanns en strävan efter att kritiskt 

reflektera över betydelse av de val som gjorts för studiens resultat. Detta har gjorts på 

grundval av att eftersträva en hög trovärdighet för studien. I tal om studiers trovärdighet 

används begrepp som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Validitet i kvalitativa 

studier betyder att det finns en överenstämmelse mellan verklighet och tolkning (Olsson 

och Sörensen, 2011, s. 107). Detta har eftersträvats genom att formulera intervjuguiden 
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fri från teoretiska begrepp och facktermer. I viss utsträckning har detta varit svårt att 

uppnå exempelvis för frågor av mer övergripande eller strukturell karaktär. Dessa frågor 

har i vissa fall behövt omformuleras vid intervjutillfällena. Det går att reflektera kring 

huruvida detta påverkat resultatet av studien. Till detta ska dock nämnas att 

informanterna har svarat på frågor av strukturell karaktär dock inom ramen för andra 

frågor eller teman vilket är förenligt med en halvstrukturerad intervjuform som tillåter 

större mått av flexibilitet än vad strukturerade intervjuer erbjuder.  

 

Reliabilitet används sällan i kvalitativa studier då det är svårt att kontrollera att samma 

frågor, ställda på samma sätt, till olika informanter genererar samma svar (Larsson, 

2005, s. 116-117). Då detta är en kvalitativ studie är informanternas upplevelser att 

betraktas som subjektiva varför det är svårt att uttala sig om reliabilitet i denna studie.  

 

Generaliserbarhet är också svårt att tillämpa i kvalitativa studier då generaliserbarhet 

innebär möjligheten att överföra resultatet till en större population (Kvale och 

Brinkmann, 2009, s. 282). I kvalitativa studier går det emellertid att tala om en analytisk 

generaliserbarhet vilket innebär att forskaren gör en bedömning av i vilken utsträckning 

studiens resultat är applicerbart till liknande situationer (ibid). Analytisk 

generaliserbarhet har beaktats i denna studie genom att välja detaljrika citat, tolka dessa 

och motivera tolkningen. Ett antal grundläggande utgångspunkter för denna studie 

medför emellertid svårigheter att uppnå analytisk generaliserbarhet. Studien undersöker 

ett lokalt projekt som återfinns i en specifik kommun och utifrån att faktorer som 

demografi, storlek, förekomst av sociala problem och andra faktorer varierar mellan 

olika kommuner är denna studies resultat inte nödvändigtvis applicerbart eller 

jämförbart med alla andra kommuner i Sverige.   

 

En medverkande informant valde att avbryta sin medverkan i denna studie vilket inte 

kan betraktas påverka studiens trovärdighet nämnvärt då allt deltagande i studier 

förutsätter att medverkan är frivillig.  

 

4.5 Etiska ställningstaganden  
För besvarande av studiens syfte hade en tänkbar metod varit att intervjua hyresgäster 

som kommit i kontakt med projektet. Detta har alltjämt betraktats som etiskt tvivelaktigt 

då dessa befinner sig i en sårbar situation genom att riskera sitt hyresavtal och därmed 
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stå utan hem. Professionella har istället intervjuats till denna studie vilket bedömts som 

tillräckligt för besvarandet av dess syfte och frågeställningar. 

 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer har beaktats i arbetet med studien vilka inbegriper 

fyra krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialiteskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2014, s. 7-17). De etiska riktlinjerna har beaktats 

genom att alla informanter lämnat samtycke till sin medverkan samt fått information om 

studien via mail, brev och vid intervjutillfället. Informanterna har också fått information 

om att de är anonyma i studien och att de kan avbryta sin medverkan närhelst de önskar 

utan att behöva redovisa skäl till detta.  

 

Konfidentialitetskravet har också beaktats vid studiens genomförande utifrån att studien 

ska vara avanonymiserad och avidentifierad varvid information hämtad från den 

mellanstora svenska kommunen har utelämnats i text och i referenslista. 

 

4.6 Metoddiskussion 
Det finns ett antal begränsningar med att studien undersökt hur hemlöshet kan 

förebyggas genom att använda en kvalitativ metod. Den första är att en kvalitativ metod 

har till syfte att undersöka informanters upplevelse vilket innebär att resultatet av denna 

studie utgår ifrån informanters subjektiva upplevelser av hur hemlöshet kan förebyggas.  

Detta innebär att studiens resultat möjligen sett annorlunda ut om andra informanter 

medverkat då upplevelser är subjektiva. Konsekvensen av detta är att studiens resultat är 

svårapplicerad till andra situationer då upplevelser om hur hemlöshet kan förebyggas 

kan variera.  

 

Som tidigare nämnts skedde urvalet av informanter i anslutning till ett möte med 

huvudmännen för det hemlöshetsförebyggande projektet. Vid mötet föreslog 

huvudmännen för projektet informanterna som medverkat i denna studie vilket påbjuder 

till diskussion om detta kan ha haft betydelse för utfallet av studien. Kan det ha varit så 

att informanterna valdes på grundval av att man ville förmedla en särskild bild? En 

annan berättigad fråga är huruvida medverkande informanter upplevde frivilligheten i 

sitt deltagande utifrån att ha fått frågan om medverkande av sin chef. Det går inte att 

hålla för uteslutet att utfallet av studien tett sig annorlunda om författaren själv tillfrågat 
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informanter. En bedömning gjordes emellertid att huvudmännen hade bättre kunskap 

om informanter som var intresserade av att medverka i studien än vad författaren hade.  

 

En annan svårighet med kvalitativa studier är att intervjuguiden måste genomföras med 

största noggrannhet. Stor vikt lades därför vid att utforma en intervjuguide där studiens 

syfte och frågeställningar bröts ner till tre teman med tillhörande underfrågor. Denna 

process innefattade ett arbete med att omformulera teoretiska och akademiska begrepp 

till operationella frågor för att skapa enkla frågor och få svar på vad frågan avser. Denna 

process innebär dock en risk om ”felöversättning” som kan leda till att svar inte lyckas 

inhämtas för besvarandet av studiens syfte och frågeställningar. Det går inte att hålla för 

uteslutet att några felöversättningar inte gjorts eller att översättningsprocessen inte 

kunde gjorts bättre. I detta avseende kan exempelvis nämnas att informanterna uppehöll 

sig vid att tala om strukturella faktorers inverkan på det dagliga 

hemlöshetsförebyggande arbetet dock inte som svar på de frågor som berörde just detta. 

Som förklaring till detta kan förutom eventuella brister i intervjuguiden nämnas att de 

deltagande informanterna arbetar ”på golvet” med klienter och inte med frågor av 

strukturell art. Möjligen låg det närmre till hands för informanterna att väva in 

strukturella aspekter i svar om det praktiska arbetet utifrån att informanterna ansåg att 

dessa påverkade det dagliga arbetet. Utifrån att studien använt sig av en 

halvstrukturerad intervjuguide torde detta inte ha nämnvärd betydelse då visst mått av 

flexibilitet finns.  

 

En annan aspekt kring den kvalitativa metoden värd att lyfta gäller förförståelsens 

betydelse för tolkning av resultatet. Det går inte att undgå att författarens förförståelse 

har inverkan på utfallet av kvalitativa studier vilket alltid medför frågor kring 

objektivitet. I strävan efter ett objektivt förhållningssätt vid intervjutillfället var en 

medstudent, Cissi Skott närvarande. Detta gav möjlighet till utvärdering av 

intervjuarens roll vid intervjutillfällena vilket var värdefullt för att så långt det är möjligt 

vara objektiv och inte påverka informanternas svar. Efter intervjutillfällena startade en 

tolkningsprocess genom den hermeneutiska cirkeln där resultatets delar tolkades i 

relation till helheten. I denna process valdes detaljrika citat ut men en tyngdpunkt låg 

också på att sprida citaten mellan olika informanter i syfte att stärka trovärdigheten för 

studien. I denna process gavs informanterna olika beteckningar utifrån var de arbetade 

samt en siffra vars syfte var att skilja informanterna från varandra. Detta gjordes också i 



 

25 

syfte att stärka trovärdigheten i studien genom att sprida citaten mellan informanter från 

olika arbetsplatser. Det huvudsakliga skälet till att informanterna fick olika beteckningar 

utifrån sin arbetsplatstillhörighet var att det i studiens resultat påvisats att informanterna 

har olika syn och föreställningar om vad den andra aktören ska utföra för att förebygga 

hemlöshet. Det kan betraktas som en tolkningsfråga huruvida detta har någon bäring på 

föreliggande studies syfte och frågeställningar men en bedömning gjordes att redovisa 

detta utifrån en tanke om att förväntningar olika aktörer har på varandra möjligen kan 

påverka huruvida hemlöshet kan förebyggas.  

 

Slutligen går det att reflektera kring om utfallet av denna studie blivit annorlunda om 

informanterna utgjorts av hyresgäster. Studien är utformad för att undersöka 

professionellas upplevelser varvid syfte och frågeställningar hade behövt reviderats i 

annat fall.  
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5. Resultat och analys  
I följande kapitel presenteras resultatet av genomförda intervjuer. Resultatet presenteras 

utifrån tre huvudteman; arbetssätt, möjligheter och svårigheter samt effekter. 

Huvudtemana har valts på grundval av studiens tre frågeställningar. Vidare innehåller 

varje huvudtema ett antal underteman exempelvis; tillämpning av handlingsplan mot 

hemlöshet, en förändrad bostadsmarknad och färre avhysningar. Dessa har identifierats 

under analysprocessen av det empiriska materialet genom att informanterna återkommit 

till samma aspekter inom ramen för huvudtemat varvid underteman bedömts som 

relevanta att inkludera i resultatredovisningen. Följande kapitel innehåller också en 

genomgående analys av studiens resultat med hjälp av de två valda teoretiska 

utgångspunkterna samt tidigare forskning. Den genomgående analysen återfinns i 

anslutning till det presenterade resultatet.  

 

I resultatredovisningen har informanterna tilldelats olika beteckningar. Beteckningarna 

står för informantens organisatoriska tillhörighet samt ett nummer vilken är till för att 

skilja informanterna åt. Informanterna har varit fem till antalet varav en av dessa arbetar 

inom det hemlöshetsförebyggande projektet och kommer i resultatredovisningen att 

benämnas som PROJEKT 1. Två av informanterna arbetar på Socialtjänsten och 

benämns som SOC 1 och SOC 2. De två sista informanterna arbetar på det 

allmännyttiga bostadsbolaget och kommer att benämnas som BO 1 och BO 2 i 

redovisningen av studiens resultat.  

 

5.1 Arbetssätt  

5.1.1 Tillämpning av Handlingsplan  

Informanterna berättar att kommunen har en handlingsplan mot hemlöshet vilken 

antagits av kommunfullmäktige för några år sedan. Informanterna berättar vidare att 

handlingsplanen haft stor betydelse för det hemlöshetsförebyggande projektet. Ett av 

målen i handlingsplanen var bland annat att starta det hemlöshetsförebyggande 

projektet. En av informanterna berättar: 

- I handlingsplanen mot hemlöshet var en av punkterna att starta ett 

sådant projekt, så man kan säga att det hemlöshetsförebyggande projektet 

och handlingsplanen är tätt sammankopplade. (SOC 2) 
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Informanterna berättar att handlingsplanen också innehåller mål för det 

hemlöshetsförebyggande projektet, vilket ges uttryck för i följande citat:  

- Uppdraget går ut på att förebygga och undvika avhysningar både på 

hyresskulder, störningar och vanvård. Främst är det hyresskulder som det 

blir. (PROJEKT 1)  

 

Samma informant berättar vidare att övergripande mål för det hemlöshetsförebyggande 

projektet brutits ner för att omsättas i praktisk handling: 

- Det är ju hela tiden ligga steget före på vilka som inte har betalat, eller 

om det är något annat som inte funkar. Och så snabbkontakt då och allt 

som har med det att göra, uppföljning och dokumentation. (PROJEKT 1) 

 

Informanterna berättar också att den kommunala handlingsplanen mot hemlöshet har en 

större betydelse, då den utgör en viktig grund för synen och arbetet mot hemlöshet för 

alla kommunala verksamheter. En av informanterna berättar:  

- Det är ju kommun alltihopa. Så kommunala handlingsplaner, mål och 

strategier hänger ju allt på. Vi ingår ju i många olika konstellationer och 

det kommer ju upp hela tiden. (BO 2) 

 

Informanterna berättar initialt om att den aktuella kommunen ansvarar för och arbetar 

med att förebygga hemlöshet. Informanternas utsagor om att kommunen är ansvarig 

aktör för att förebygga hemlöshet understöds i tidigare forskning av Hansén Löfstrand 

(2005), Denvall, Granlöf, Knutagård, Nordfeldt och Swärd (2011) samt Sahlin (2004) 

vilka uppmärksammar att hemlöshetsfrågan förflyttades från staten till kommunerna 

under 1990- talet. Det informanterna berättar om och som understöds i tidigare 

forskning kan förstås genom Esping-Andersens (1990) välfärdsregimer. Esping-

Andersen (2014) menar att Sverige historiskt varit en socialdemokratisk välfärdsregim 

där staten haft en aktiv roll ibland annat bostadspolitiken. Vid valet år 1991 förlorade 

socialdemokraterna regeringsmakten efter lång tid i regeringsställning och de borgerliga 

partierna bildade regering (Andersson, 2009; Lindblom, 2011). I den liberala och 

konservativa välfärdsregimen som borgerliga partier kan betraktas förespråka intar 

staten en passiv hållning i skapandet an välfärd däribland i bostads och socialpolitiken 

(Esping-Andersen, 1990; Kumar, 2008). Detta kan säga bekräftas genom att början av 

1990 talet innehöll många politiska förändringar såsom avreglering av 
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bostadsmarknaden, decentralisering av bostadspolitiken till kommunal nivå (Andersson, 

2009; Lindblom, 2011; SOU, 2000:3). Informanternas utsagor om det kommunala 

ansvaret för att förebygga hemlöshet vilket också understöds i tidigare forskning kan 

därmed kopplas till politiska förändringar i början av 1990- talet vilka går i linje med 

den liberala och den konservativa välfärdsregimen som Esping-Andersen beskriver.  

 

Informanterna berättar att ett av målen i kommunens handlingsplan mot hemlöshet var 

att starta ett hemlöshetsförebyggande samverkansprojekt mellan Socialtjänst och 

allmännytta. Informanternas upplevelse är att handlingsplanen har stor betydelse för det 

hemlöshetsförebyggande arbetet vilket kan kopplas till Hansén Löfstrand (2005) som 

menar att kommuners hemlöshetsförebyggande arbete inte sällan utgår ifrån en 

övergripande handlingsplan. Hansén Löfstrand menar vidare att handlingsplaner mot 

hemlöshet ofta innehåller mål om ökad samverkan mellan olika aktörer vilket bekräftas 

av informanternas utsagor om att det aktuella hemlöshetsförebyggande projektet bedrivs 

i samverkan mellan Socialtjänst och det Allmännyttiga bostadsföretaget. Davey och 

Ivery (2005), Hill, Dillane och Scott (2002) och Blid (2006) menar att samverkan 

mellan olika aktörer utifrån gemensamma målsättningar är en förutsättning för att kunna 

förebygga hemlöshet. Det informanterna berättar i resultatet ovan tyder på att 

förutsättningarna som tidigare forskning menar är nödvändiga finns genom att 

Socialtjänst och allmännytta samverkar med utgångspunkt i handlingsplanen mot 

hemlöshet.  

 

Informanterna berättar också att den kommunala handlingsplanen mot hemlöshet anger 

mål för det hemlöshetsförebyggande projektet vilket kan kopplas till Hansén Löfstrand 

(2005) som belyser att handlingsplaner mot hemlöshet ofta innehåller målsättningar för 

det praktiska arbetet. Informanterna berättar att målet om att förebygga vräkningar som 

återfinns i handlingsplanen brutits ner för det praktiska arbetet. Detta kan kopplas till 

Johanssons (2007) teori som menar att gräsrotsbyråkrater har i uppdrag att omsätta 

politiska beslut i konkret handling (s. 17). Informant PROJEKT 1 berättar exempelvis 

om hur målet om att förebygga avhysningar i handlingsplanen mot hemlöshet i 

praktiken sker genom att medarbetarna i det hemlöshetsförebyggande projektet försöker 

att ligga steget före med hyresgäster som inte betalat hyran genom att snabbt etablera 

kontakt, följa upp och dokumentera. Johansson (2007) anför emellertid att det inte är 

helt enkelt att bryta ner generella riktlinjer till individuella situationer (s. 44). 
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Informanternas beskrivning om hur övergripande mål brutits ner till praktisk handling 

vittnar emellertid om att medarbetarna inom det hemlöshetsförebyggande projektet 

lyckats bryta ner generella riktlinjer till individuella situationer.  

 

5.1.2 Klientkontakt 

I intervjuerna har det framkommit att det hemlöshetsförebyggande projektet får 

information om personer är sena med sin hyresbetalning ifrån det allmännyttiga 

bostadsföretaget. I intervjuerna framträder en samstämmig bild av hur det 

hemlöshetsförebyggande projektet agerar snabbt genom att söka upp sena hyresbetalare 

vid information om att en person ligger efter med hyran. Detta åskådliggörs av en av 

informanternas utsagor:  

- De söker upp människor som inte betalat hyran i tid. De gör de aktivt 

genom att knacka på dörren, lägga lapp i lådan, ringer, mejlar i ett tidigt 

skede. De jobbar med tidiga upptäckter och ligger i och försöker få tag 

och hjälpa hyresgäster, även de som inte är så sugna på att ta emot hjälp. 

Det är förknippat med mycket skuld och skam att inte betala hyran och 

man drar sig undan och då är det viktigt att det hemlöshetsförebyggande 

projektet ligger på.  (BO 1) 

 

Informant BO 1 beskriver i citatet ovan också hur denne upplever det vara förknippat 

med skuld och skam att inte betala sin hyra vilket är en upplevelse som delas av de 

andra informanterna. Informant PROJEKT 1 berättar med avstamp i känslor av skuld 

och skam fördelarna med att arbeta uppsökande och göra hembesök:  

- I den mån det går görs hembesök. Jag tycker att det är bäst för då får 

man en kontakt på en gång. Man kan förklara om det finns frågor, för ofta 

när man får ett brev från hyresvärden eller inkasso blir man stressad. Det 

står i hyreslagen och förverkanden och så. Att man kan förklara på en 

gång att så här går det till och de här möjligheterna har du. Så att i 

största möjliga mån gör vi personliga besök. (PROJEKT 1) 

 

Informanterna har berättat om negativa känslor som kan uppstå i samband med att inte 

ha betalat hyran men också att en del hyresgäster inte är så angelägna att etablera 

kontakt med medarbetare från det hemlöshetsförebyggande projektet. Informanterna 

upplever att detta medför att kontakt inte etableras med vissa hyresgäster och att dessa 
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istället blir avhysta. En av informanterna berättar dock att det är möjligt att få stöd och 

hjälp även efter att en avhysning är verkställd:  

- Det har varit ett par gånger då vi haft kontakt även efter personer blivit 

avhysta. Bokat in dem någon vecka efter för att i lugn och ro gå igenom 

situationen då istället. (PROJEKT 1) 

 

Informanterna berättar att medarbetarna i projektet efter information om en potentiell 

vräkning agerar snabbt för att etablera kontakt med hyresgästen i fråga. Detta kan 

kopplas till Socialstyrelsens (2008) nationella riktlinjer för vräkningsförebyggande 

arbete vilka belyser vikten av rutiner för aktualiseringar av vräkningar och vidare att 

snabbt etablera kontakt med hyresgästen ifråga efter signal från hyresvärd om att en 

vräkning är aktualiserad. Utifrån vad informanterna berättar förefaller det allmännyttiga 

bostadsföretaget och det hemlöshetsförebyggande projektet ha etablerat rutiner för 

tillvägagångsättet om en person riskerar vräkning. Enligt informanterna består 

tillvägagångsättet av att söka upp hyresgäster som inte betalat hyran vilket kan betraktas 

i enighet med Socialstyrelsens riktlinjer. Det informanterna berättar om kring 

samarbetet mellan projektet och allmännyttan kan också kopplas till Blid (2006) som 

efterlyser ökad koordination mellan olika samhällsaktörer i syfte att förhindra 

vräkningar. Det informanterna berättar kan tolkas som ett uttryck för den ökade 

koordination som Blid menar är nödvändig.  

 

Informanterna berättar att medarbetarna inom projektet försöker etablera kontakt med 

sena hyresbetalare genom att göra hembesök, skicka brev, ringa eller skicka mail. Detta 

kan kopplas till Johanssons (2007) begrepp klientkontakt vilken utgör en central aspekt 

av en gräsrotsbyråkrats arbete och kan ske genom kontakt ansikte mot ansikte, per 

telefon eller mail (s. 42). Det informanterna berättar om avseende kontakten med sena 

hyresbetalare kan därmed betraktas ligga i linje med Johanssons definition av en 

gräsrotsbyråkrats klientkontakt.  

 

En av informanterna berättar om att projektet inte enbart har kontakt med hyresgäster 

som är sena med sin hyresbetalning utan också har kontakt med hyresgäster som blivit 

avhyst. Johanssons (2007) begrepp handlingsutrymme vilket likt klientkontakt utgör en 

central aspekt av en gräsrotsbyråkrat är relevant i detta avseende. Johansson (2007) 

menar att handlingsutrymme kan ses som en gräsrotsbyråkrats möjlighet att fatta beslut 
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om olika serviceinsatser och dess utformning (s. 42). Vidare innebär handlingsutrymme 

möjligheten att ifrågasätta eller omdefiniera en klients problem och behovsformulering. 

Johansson menar att handlingsutrymme delegeras från den organisation 

gräsrotsbyråkraten tillhör, vanligtvis inom offentlig sektor. Informantens utsago om att 

projektet tillhandahåller stöd efter en vräkning är kan ses som ett uttryck för 

handlingsutrymme. Detta då informanternas beskrivning av att projektets syfte är att 

förebygga hemlöshet och inte att tillhandahålla stöd efter att avhysningar verkställts. 

Johansson (2007) menar att ett delegerat handlingsutrymme ifrån organisationen är en 

nödvändighet för ett framgångsrikt klientarbete (s. 42- 43). 

 

5.1.3 Rådgivning och hjälp till självhjälp 

Informanterna har allmänt beskrivit hur det hemlöshetsförebyggande projektet arbetar 

med rådgivning vid kontakt med hyresgäster som är sena med sin hyresbetalning, detta 

åskådliggörs av följande informant:  

- Vi försöker pränta in att hyran är det viktigaste och att man måste höra 

av sig om det hänt något och man inte kan betala, man kan alltid göra en 

avbetalningsplan. (SOC 2) 

 

En av informanterna berättar att det rådgivande arbetet bedrivs på grundval av 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vräkningsförebyggande arbete i kommunerna:  

- Det hemlöshetsförebyggande projektet bygger på rådgivning eftersom 

Socialstyrelsen trycker på att man ska ge råd till personer för att man ska 

jobba vräkningsförebyggande. Det hemlöshetsförebyggande projektet har 

en generell information som alla hyresgäster får både muntligt och 

skriftligt. (SOC 2) 

 

Informanterna har berättat att projektet bortsett från att ha en rådgivande funktion också 

arbetar med att tillhandahålla hjälp till självhjälp i kontakt med hyresgäster. 

Informanterna berättar samstämmig om hur det hemlöshetsförebyggande projektet ska 

möjliggöra att människor reder ut sin situation själva. Detta exemplifieras av:  

- Det är viktigt att man får fram att det är hjälp till självhjälp och det är 

mycket coaching. Att det är en resurs, att man inte tar över de här 

problemen, att man liksom äh, men jag ringer åt dig eller att vi fixar det 

här utan att man, nämen du fixar det här men jag finns här. Kom hit så 
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kan vi ringa ihop, du ringer men jag sitter bredvid. Eller ja, att man också 

kan lämna information men är tydlig med att det här gör vi tillsammans, 

eller du själv. Jag tror att det är jättebra sätt att få folk att växa och 

verkligen fixa det framåt för då känner man att fan det här fixar jag. 

(PROJEKT 1) 

 

En av informanterna berättar om att medarbetarna i projektet bedriver rådgivande arbete 

utifrån Socialstyrelsens (2008) riktlinjer för hur vräkningsförebyggande arbete ska 

bedrivas. Socialstyrelsen betonar den rådgivande funktionen som bör finnas i 

hemlöshetsförebyggande arbete likt informanten påtalade. Informantens beskrivning av 

det rådgivande arbetet i projektet utifrån Socialstyrelsens riktlinjer kan kopplas till 

Johanssons (2007) begrepp handlingsutrymme. Johansson menar att gräsrotsbyråkraters 

handlingsutrymme påverkas av de förutsättningar dess organisation har. Johansson 

(2007) nämner överordnade riktlinjer, lagstiftning eller ekonomiska ramar som faktorer 

vilka påverkar organisationens förutsättningar och därmed gräsrotsbyråkraters 

handlingsutrymme (s. 43- 45). Socialstyrelsens (2008) riktlinjer som enligt en av 

informanterna ligger till grund för att projektet arbetar med rådgivning kan därmed 

betraktas påverka handlingsutrymmet genom att dessa pekar ut hur 

vräkningsförebyggande arbete ska bedrivas med betoning på rådgivning. De 

överordnade riktlinjerna kan utifrån detta betraktas som att de minskar medarbetarnas 

handlingsutrymme inom ramen för det hemlöshetsförebyggande projektet.  

 

Informanterna berättar att projektet arbetar med rådgivning, coachning och hjälp till 

självhjälp. Bortsett från att Socialstyrelsen (2008) poängterar vikten av rådgivning i 

vräkningsförebyggande arbete kan tillämpningen av dessa arbetssätt förstås mot 

bakgrund av Johanssons teori om gräsrotsbyråkrater i allmänhet och begreppet 

handlingsutrymme i synnerhet. Johansson (2007) menar som tidigare nämnts att 

gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme påverkas av organisatoriska förutsättningar vilka 

har förändrats kraftigt genom ekonomiska nedskärningar i den svenska offentliga 

sektorn de senaste decennierna (s. 17- 18). Johansson menar att en naturlig konsekvens 

av detta har varit att gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme generellt sett har minskat. 

Informanternas betoning på rådgivning och hjälp till självhjälp kan därmed förstås mot 

bakgrund av medarbetarnas minskade handlingsutrymme vilket innebär att de är 

begränsade i vad de kan erbjuda sena hyresbetalare för stöd och insatser. En av 
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informanterna beskriver syftet med hjälp till självhjälp som att medarbetaren inte tar 

över problemet men kan vara behjälplig och stötta klienten att själv reda ut sina 

problem. Rådgivning och hjälp till självhjälp är därför inte kostsamma insatser vilket 

skulle kunna utgöra en förklaring till varför dessa tillämpas då organisationer inom 

offentlig sektor fått sämre ekonomiska förutsättningar. Detta påverkar 

gräsrotsbyråkrater såtillvida att de måste ta hänsyn till organisationens budget och 

därmed inte kan erbjuda allt till alla. Johansson skriver att gräsrotsbyråkrater fått 

minskat handlingsutrymme samtidigt som kraven om flexibilitet och 

situationsanpassning tilltagit något som är en svårlöst ekvation. Detta kan också kopplas 

till det en informant berättar om kring att medarbetarna i projektet anpassar arbetet 

utifrån omständigheterna. En informant upplever därmed att medarbetarna lyckas 

situationsanpassa arbetet.  

 

Det informanterna berättar avseende hjälp till självhjälp i det hemlöshetsförebyggande 

arbetet kan också kopplas till Esping-Andersens teori om välfärdsregimer. Esping-

Andersen (2014) menar att Sverige historiskt varit en Socialdemokratisk välfärdsregim 

där staten innehaft en central roll i välfärdsskapandet (s. 2- 4). Stora politiska 

förändringar genomfördes emellertid under 1990 talet mot bakgrund av att nya politiska 

värderingar fick gehör och de borgerliga partierna vann valet år 1991 (Andersson, 2009; 

Lindblom, 2011). De förändringar som genomfördes under 1990 talet bestod bland 

annat av nedskärningar i offentlig sektor och krav om att hålla kostnaderna nere för 

bland annat socialbidrag (SOU, 2000:3, s. 61- 79). En ytterligare förändring var att 

ansvaret för bostadspolitiken och bostadsförsörjningen som tidigare ålagt staten 

förflyttades till kommunerna (Sahlin, 2004, s. 345). Dessa politiska förändringar kan 

betraktas som ett avsteg från en socialdemokratisk välfärdsregim och istället som ett 

uttryck för en mer liberal välfärdsregim. Detta då den liberala välfärdsregimen innebär 

att staten intar en passiv roll och marknaden istället ges huvudansvaret i 

välfärdsskapandet. Individer inom den liberala välfärdsregimen är beroende av 

marknaden för sin välfärd och ett stort ansvar åläggs individen för att säkerställa det 

egna välfärdsbehovet genom marknadens utbud (Esping-Andersen, 1990; Esping-

Andersen, 1998; Kumar, 2008). Det informanterna berättar avseende hjälp till självhjälp 

i det hemlöshetsförebyggande arbetet kan ses som ett uttryck för en utveckling mot en 

mer liberal välfärdsregim. Detta utifrån att medarbetarna inom det kommunala 

samverkansprojektet ska bistå sena hyresbetalare med att reda ut sin egen problematik 
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något som ligger i linje med den liberala välfärdsregimens tanke om eget 

ansvarstagande.  

 

Johansson (2007) belyser att offentlig sektor där gräsrotsbyråkrater verkar fått mindre 

resurser de senaste åren vilket inneburit minskat handlingsutrymme för 

gräsrotsbyråkraterna i det dagliga arbetet då de har att ta hänsyn till organisationens 

ramar (s. 17). Johanssons teori styrker argumentationen att Sverige gått mot en mer 

liberal välfärdsregim genom att exemplifiera hur resurser förflyttats från det offentliga i 

enighet med en liberal välfärdsregim. Vidare erbjuder Johansson i sitt resonemang en 

förklaring till varför medarbetarna i det hemlöshetsförebyggande projektet lägger 

tyngdpunkt på hjälp till självhjälp som arbetssätt. Genom att den offentliga sektorn som 

dessa tillhör fått mindre resurser är handlingsutrymmet avseende vilken typ av stöd och 

hjälp de kan erbjuda hyresgäster begränsad. Hjälp till självhjälp som arbetssätt kan 

därför förklaras genom att det är en billig åtgärd att hjälpa människor till att de ska lösa 

sina egna problem.  

 

En av informanterna berättar att medarbetarna försöker att pränta in att hyran är det 

viktigaste och att man måste höra av sig om man inte kan betala för att upprätta en 

avbetalningsplan. Detta kan kopplas till Esping-Andersens (1990) liberala välfärdsregim 

där individen ska ta eget ansvar för sina problem och hjälpbehov (s. 21- 23). Arbetet 

med att påminna hyresgäster om att betala hyran och att ta kontakt vid problem kan ses 

som ett uttryck för att större ansvar läggs på individen att sköta sitt liv och de eventuella 

problem som kan uppstå. Informanterna beskriver också hur medarbetarna är 

behjälpliga i att sitta bredvid när en hyresgäst ska ringa samtal eller motivera till att reda 

ut problem vilket sett utifrån den liberala välfärdsregimen kan ses som ett uttryck för att 

förmå människor att axla det egna ansvaret. Sett ur en annan aspekt skulle behovet av 

att påminna hyresgäster att betala hyran eller att göra ekonomiska prioriteringar ses som 

ett uttryck för att alla människor inte förmår axla det egna ansvaret som den liberala 

välfärdsregimen avkräver.  

 

5.1.4 Kontakter med andra samhällsaktörer 

Under datainsamlingen har det framkommit att medarbetarna i det 

hemlöshetsförebyggande projektet är anställda av Socialtjänsten och ingår i en 

arbetsgrupp för bostadsfrågor på Socialtjänsten vilket gett möjlighet att hänvisa 
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hyresgäster till olika enheter såväl som att aktualisera ärenden inom organisationen. En 

av informanterna från Socialtjänsten berättar:  

- Personerna som jobbar i det hemlöshetsförebyggande projektet har ju en 

direktkontakt med handläggare här och på försörjningsstöd (SOC 1) 

 

I intervjuer har det framkommit att medarbetarna i projektet är anställda av 

Socialtjänsten men är placerade på det allmännyttiga bostadsföretaget. Informanterna 

anställda av det allmännyttiga bostadsföretaget beskriver i liket med informanterna 

anställda av Socialtjänsten detta som positivt. Informanterna på det allmännyttiga 

bostadsföretaget berättar att placeringen på bostadsföretaget innebär möjlighet att 

diskutera frågor allmänt, hänvisa hyresgäster till medarbetare inom allmännyttan för 

frågor om anstånd med hyran eller avbetalningsplaner. Vidare upplever informanter 

anställda av det allmännyttiga bostadsföretaget placeringen som positiv då individuella 

lösningar för hyresgäster snabbt kan hittats. En informant anställd av det allmännyttiga 

bostadsföretaget beskriver: 

- Vi har ju kontakt med det hemlöshetsförebyggande projektet löpande 

både om arbetssätt och enskilda klienter. Vi diskuterar möjligheter för 

olika lösningar på olika situationer och vad vi som allmännyttigt 

bostadsföretag kan ställa upp på kring avbetalningsplaner och hyresavtal. 

(BO 1) 

 

Informanterna har allmänt beskrivit att projektet även har goda kontakter med andra 

samhällsaktörer. Medarbetarna slussar hyresgäster som av olika skäl är sena med sin 

hyresbetalning till instanser som kan vara behjälpliga. En av informanterna berättar: 

- Man kan slussa vidare, antingen om man ligger under norm, om det 

gäller pengar. Det kan också vara måendet, att man är behjälplig med 

kontakt med hälsocentral. Kanske psykiatrin i viss mån och man är aktuell 

där men har struntat i det. Budget och skuld rådgivningen, så enkelt 

liksom [...] man kan känna det kan vara så mycket att man inte vet vart 

man ska börja. (PROJEKT 1)  

 

Informanterna berättar om fördelarna med att medarbetarna inom det 

hemlöshetsförebyggande projektet är anställda av Socialtjänsten men har sina 

arbetsplatser hos allmännyttan. Informant SOC 1 berättar att detta gör att projektet kan 
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aktualisera sena hyresbetalare i behov av stöd snabbt inom Socialtjänstens organisation 

då medarbetarna är en del av organisationen. Detta kan kopplas till Johanssons (2007) 

begrepp byråkratisk identitet. Johansson menar som tidigare nämnts att 

gräsrotsbyråkrater har att förhålla sig till de ramar som organisationen har vilka inom 

offentlig sektor blivit allt mindre de senaste decennierna. I klientkontakt har 

gräsrotsbyråkrater därför till uppgift att legitimera att individens hjälpbehov faller inom 

ramen för organisationens ramar och resurser. Detta kallas att ge en klient en 

byråkratisk identitet (Johansson, 2007, s. 50). Gräsrotsbyråkrater befinner sig således i 

spänningsfältet mellan individers behov och den egna organisationens möjligheter i att 

tillgodose dessa. Det informanten berättar kring att hänvisa klienter till andra delar av 

Socialtjänsten kan betraktas som att det hemlöshetsförebyggande projektet är 

begränsade i vad de kan vara behjälpliga med för sena hyresbetalare. Medarbetarna 

inom projektet kan emellertid ge sena hyresbetalare en byråkratisk identitet för att de 

ska få tillträde till Socialtjänstens övriga organisation där möjligheterna är större att 

bistå individen med dennes behov.  

 

En informant anställda av det allmännyttiga bostadsföretaget beskriver hur de för samtal 

med medarbetarna i projektet både i enskilda ärenden och allmänt. Detta kan också 

förstås genom Johanssons (2007) begrepp byråkratisk identitet utifrån att en levande 

dialog om allmännyttans organisatoriska ramar och möjligheter finns i relation till dess 

möjligheter att erbjuda stöd för sena hyresbetalare. Detta kan ses som ett uttryck för ett 

levande samtal kring vilka hyresgäster som ges en byråkratisk identitet och därmed 

tillträde till bostadsbolagets organisation.  

 

Informanterna berättar om fördelarna med att medarbetarna inom det 

hemlöshetsförebyggande projektet är anställda av Socialtjänsten och placerade på det 

allmännyttiga bostadsföretaget. Informanternas positiva upplevelser kan förstås genom 

Sahlin (2004) som i sin forskning belyser de facto att Socialtjänsten inte disponerar 

egna bostäder. Informanternas positiva upplevelser kan därför förstås utifrån att 

Socialtjänsten i den aktuella kommunen är begränsade i vad man kan vara behjälplig i 

avseende bostadsfrågor genom att de inte disponerar bostäder själva. Utifrån Johanssons 

(2007) begrepp byråkratisk identitet kan detta tolkas som att Socialtjänstens 

organisatoriska ramar är otillräckliga för att förebygga hemlöshet men genom att 

organisationen utökas till att innefatta det allmännyttiga bostadsföretaget vidgas också 
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ramarna och därmed möjligheterna för vad som är möjligt att åstadkomma. Blid (2006), 

Hansén Löfstrand (2005), Hill, Dillane, Bannister och Scott (2002) samt Socialstyrelsen 

(2008) uppmärksammar i sina respektive studier att samverkan mellan Socialtjänst och 

bostadsbolag för att kunna förebygga hemlöshet är viktigt. Det informanterna berättar 

om de kontakter medarbetarna i projektet har med Socialtjänst och allmännyttigt 

bostadsbolag kan tolkas som ett uttryck för en välfungerande samverkan mellan 

parterna som tidigare forskning understryker som viktig.  

 

Informanterna berättar under datainsamlingen om att medarbetarna i projektet också har 

kontakt med andra samhällsaktörer. En av informanterna beskriver hur sena 

hyresbetalare hänvisas till olika insatser såsom budget och skuldrådgivning, psykiatrin 

eller hälsocentraler. Hänvisning till andra samhällsaktörer kan också förstås utifrån 

Johanssons (2007) begrepp byråkratisk identitet. Detta utifrån att medarbetarna i 

klientkontakt inte kan ge den sena hyresbetalaren en byråkratisk identitet då behoven 

inte kan tillgodoses inom den egna organisationen varför man hänvisar till andra aktörer 

där en byråkratisk identitet är möjlig.  

 

En av informanterna beskriver hur man slussar vidare till en insats som är inriktad på 

klientens problem vilket också kan förstås utifrån Esping-Andersens (1990) teori om 

välfärdsregimer. Den liberala välfärdsregimen bygger på synen att marknaden ska 

inneha en central roll i att tillgodose befolkningens behov av välfärd. Det är individen 

själv som ska agera för att få ta del av det marknadsutbud av välfärdstjänster som finns 

(Esping-Andersen, 1990, s. 21- 23). Efter år 1991 genomfördes nedskärningar i 

trygghetssystemet och Socialtjänsten fick ett tydligt ansvar att hålla nere de 

samhälleliga kostnaderna (Andersson, 2009; Esping-Andersen, 1998; Lindblom, 2011). 

Informanternas beskrivning av hur sena hyresbetalare hänvisas till kontakt med olika 

aktörer utifrån sitt behov kan därmed ses som ett uttryck för en ökad individualisering 

vilken kan sättas i samband med de politiska reformer som genomfördes år 1991 på 

grundval av en ambition om en liberal välfärdsregim. Det egna ansvarstagandet som 

informanterna ger uttryck för i form av att hyresgäster hänvisas att ta kontakt med olika 

aktörer utifrån sitt behov förutsätter dock att alla individer förmår att ta ett eget ansvar. 

En av informanterna berättar om hur hyresgäster kan ha svårt att avgöra vilket problem 

de ska ta tag i på grund av att det finns så många vilket kan sägas exemplifiera att det 
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inte alltid är helt enkelt att axla det egna ansvaret som den liberala välfärdsregimen 

avkräver.  

 

Det informanterna berättar om avseende att hänvisa sena hyresbetalare till andra 

samhällsaktörer kan också kopplas ihop med Sahlin (2004) och Denvall, Granlöf, 

Knutagård, Nordfeldt och Swärd (2011) samt Swärd (2008) vilka menar att det 

föreligger brist på helhetsansvar i hemlöshetspolitiken och behov av ett strukturellt 

helhetsgrepp för att kunna förebygga hemlöshet. Hänvisning av sena hyresbetalare till 

andra samhällsaktörer kan ses som ett uttryck för avsaknad av helhetsansvar för att 

människor inte ska bli hemlösa.  

 

5.2 Möjligheter och svårigheter 

5.2.1 En förändrad bostadsmarknad 

Informanterna har allmänt ägnat mycket tid åt att belysa svårigheter med att förebygga 

hemlöshet. Bostadsmarknadens beskaffenhet utgör enligt informanterna den 

huvudsakliga svårigheten ur flera hänseenden. En av informanterna beskriver 

utmaningarna för människor att etablera sig på bostadsmarknaden:  

- Det finns ett antal trösklar för att ta sig in på bostadsmarknaden. (BO 1) 

 

En tröskel som informanterna återkommer till under datainsamlingen är att det råder 

bostadsbrist i den aktuella kommunen såväl som på många andra platser i landet. 

Informanterna är överens om att detta lett till hård konkurrens om ett litet bestånd av 

lediga lägenheter vilket medfört att bostadsbolag väljer ut vilka hyresgäster man vill 

hyra ut till. En av informanterna berättar:  

- Kraven för att få en bostad har hårdnat. Det tänker jag beror på tillgång 

och efterfrågan. Just nu är det bostadsbolagens marknad, man kan välja 

hyresgäster och det har vi sett tydligt på den privata sidan. (SOC 2) 

 

Informanternas samstämmiga upplevelse är dock att det allmännyttiga bostadsföretaget i 

kommunen inte väljer ut vilka hyresgäster man vill hyra ut till. Informanterna berättar 

att det allmännyttiga bostadsföretaget är mer generös i olika avseenden och strävar efter 

att människor inte ska vara hemlösa. Detta åskådliggörs av följande informant: 
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- Jag kan ju säga att det allmännyttiga bostadsbolaget jobbar väldigt 

mycket bosocialt. Jag har upplevt att privata sidan inte alls jobbar så 

direkt utan det är mera egenintresse. (PROJEKT 1) 

 

Under datainsamlingen har informanterna belyst ytterligare en svårighet med hur 

bostadsmarknaden är beskaffad idag nämligen att hyresnivåerna är höga. Informanterna 

menar att höga hyresnivåer begränsar människors valmöjligheter av bostad. 

Bostadsbristen i kombination med att många söker billiga lägenheter medför att 

konkurrensen blir större enligt informanterna. Vidare berättar informanterna att de få 

nybyggda lägenheter som producerar har höga hyresnivåer men meningarna går isär 

bland informanterna om huruvida detta är ett problem eller om nyproduktion kan skapa 

möjligheter. En av informanterna från Socialtjänsten berättar:  

- Nyproduktion har i regel höga hyror men nyproduktion kan ju leda till 

en omflyttning så våra klienter kan få ta del. (SOC 1)  

 

Informanten menar att bostadsbyggande kan leda till en omflyttning som i andra led kan 

göra att hemlöshet kan förebyggas. Denna slutsats delas inte av alla informanter och ett 

antal informanter menar att nyproduktion inte kommer att leda till ökad omflyttning och 

rotation på bostadsmarknaden: Socialtjänstens andra informant har en annan syn än sin 

kollega:  

- Man har ju pratat väldigt mycket om att bygga bostäder så att det kan bli 

en rotation på bostadsmarknaden men om man säger så här, det kommer 

inte de vi arbetar med så mycket till gagn. (SOC 2)  

 

Informanterna berättar att bostadsmarknadens beskaffenhet utgör en svårighet för att 

förebygga hemlöshet. Det kan kopplas till Johansson (2007) som menar att myndigheter 

och organisationer inom vilka gräsrotsbyråkrater arbetar påverkas av politiska beslut 

och andra omvärldsfaktorer vilka de inte påverka (s. 17-19). Johansson menar vidare att 

gräsrotsbyråkraters arbete förändrats mycket de senaste decennierna vilket kan härledas 

till nedskärningar i offentlig sektor. Situationen på bostadsmarknaden kan betraktas som 

en utomstående faktor vilken enligt Johanssons är svårpåverkad för medarbetarna i det 

hemlöshetsförebyggande projektet. I tal om svårigheter att förebygga hemlöshet utifrån 

hur bostadsmarknaden är beskaffad framhåller informanterna särskilt bostadsbristen. 

Detta får också stöd i tidigare forskning i form av Sahlin (2004) och Swärd (2008).  
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Bostadsbrist som informanterna upplever och som också understöds i tidigare forskning 

kan utifrån Johanssons (2007) resonemang betraktas som exempel på hur politiska 

beslut påverkar gräsrotsbyråkraters möjligheter i arbetet. Denna tes kan fördjupas 

genom Esping-Andersens (1990) teori om välfärdsregimer. Esping-Andersen (2014) 

menar att Sverige historiskt varit en socialdemokratisk välfärdsregim där staten agerat 

aktivt för att trygga medborgarnas välfärd och sociala rättigheter (s. 2- 4). 

Välfärdsbehovet ifråga om bostäder betraktades som en bostadspolitisk fråga inom 

ramen för den socialdemokratiska välfärdsregimen vilken hanterats på statlig nivå 

genom övergripande kontroll, bostadssubventioner och öronmärkta projektmedel 

(Sahlin, 2004; Stephens, 1998; Swärd, 2008). Många politiska reformer såsom 

avreglering av bostadsmarknaden, avskaffande av bostadssubventioner och 

decentralisering av bostadspolitiken till att bli en kommunal angelägenhet samt 

utförsäljning av allmännyttan genomfördes emellertid under 1990 talet. (Andersson, 

2009; Hansén Löfstrand, 2005; Lindblom, 2011; SOU, 2000:3). Dessa förändringar kan 

tolkas som en utveckling från en socialdemokratisk välfärdsregim och mot en liberal 

välfärdsregim då marknaden sedan 1990 talet fått en mer framträdande roll i 

bostadsskapandet. De politiska förändringarna kan också sägas exemplifiera Johanssons 

(2007) resonemang om att stora nedskärningar i offentlig sektor genomförts (s. 17). 

Esping-Andersen (1998) har skrivit att en liberal välfärdsregim kan förstås på grundval 

av att marknaden har en central roll i välfärdsskapandet medan statens roll är minimal 

(s. 4- 5). Inom bostadspolitiken tilldelas därför marknaden det huvudsakliga ansvaret för 

tillgodoseendet av bostäder hos befolkningen utifrån att den liberala välfärdsregimen 

menar att marknaden alltid är den bästa aktören (Kumar, 2008, s. 188- 190). I resultaten 

ovan berättar en av informanterna att hyresnivåerna för nyproducerade lägenheter höjts. 

Detta kan förklaras utifrån en politisk ambition om att privata aktörer i större 

utsträckning skulle sörja för medborgarnas behov varvid statens ansvar för 

bostadsbyggandet minskade och subventionerna för byggandet minskade vilket kan 

betraktas ha ökat kostnaderna för nyproduktion. En slutsats utifrån detta är att de 

avsedda positiva effekter som avregleringen av bostadsmarknaden förutspåddes 

utbringa inte införlivades utifrån att kostnaderna för nybyggnation blev högre varvid 

marknadsintresset för bostadsbyggandet blev svalt och få bostäder har byggts sedan 

dess. Detta kan förklara bostadsbristen som informanterna och tidigare forskning vittnar 

om.  
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Esping-Andersen (1990) använde tre variabler vid typologiserandet av välfärdsregimer. 

Den tredje variabeln är; förhållande mellan stat, familj och marknad i tillhandahållandet 

av välfärden (s. 27 & 48). Informanterna berättar att bostadsbristen medfört konkurrens 

om befintliga bostäder och höga hyresnivåer. En av informanterna beskriver att det är 

bostadsbolagens marknad utifrån utbud och efterfrågan. Detta kan kopplas till Esping- 

Andersens (1990) tredje variabel utifrån upplevelsen att människor är beroende av 

marknaden för att få sitt behov av bostad tillgodosett. Om människor är höggradigt 

beroende av marknaden för att få sitt grundläggande behov av en bostad tillgodosett kan 

marknaden sätta höga hyresnivåer då alla människor behöver ha en bostad. 

Informanterna nämner särskilt att hyrorna för nyproducerade lägenheter är höga vilket 

kan kopplas till Esping-Andersens (1990) första variabel; kvaliteten på de sociala 

rättigheterna genom dekommodofiering och kommodifiering. Kommodifiering innebär 

att individens välfärd är avhängig dess relation till arbetsmarknaden varvid 

dekommodifiering är dess motsats (Esping-Andersen, 1990, s. 20- 22). I ett samhälle 

med stark dekommodifiering får individens sin välfärd och sociala rättigheter 

tillgodosedda oberoende av arbetsinsats och kapitalresurser (ibid). Det informanterna 

berättar avseende höga hyresnivåer innebär att en individ måste ha en hög inkomst för 

att finansiera behovet av bostad vilket indikerar en hög grad av kommodifiering, något 

som är framträdande i liberala välfärdsregimer (Esping-Andersen, 1990, s. 26- 27). En 

relevant slutsats utifrån detta är återigen att Sverige utvecklats mot en mer liberal 

välfärdsregim.  

 

Informanterna uppmärksammar allmänt att kraven för att få bostad har hårdnat och att 

privata hyresvärdar står för såväl högre krav som mindre socialt ansvar i jämförelse med 

allmännyttan. Socialstyrelsen (2011) och Swärd (2008) uppmärksammar i likhet med 

informanterna att kraven för att få bostad på den reguljära bostadsmarknaden höjts 

vilket exkluderar grupper. Socialstyrelsen (2011) nämner att en fast inkomst varje 

månad genom en tillsvidareanställning är ett vanligt krav för bostad. Vidare skriver 

Socialstyrelsen att försörjningsstöd sällan godkänns som inkomst hos privata 

hyresvärdar. Det informanterna berättar och som understödjs i tidigare forskning kan 

kopplas till begreppet kommodifiering då personer som inte arbetar eller inte har en 

tillsvidareanställning har svårt att få bostad. Därmed är människors möjlighet till bostad 

avhängt individens relation till arbetsmarknaden varvid graden av kommodifiering är 
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hög. Informanterna framhåller dock att det allmännyttiga bostadsföretaget tar ett socialt 

ansvar vilket dock kan problematiseras genom Swärd (2008) som skriver om 

avreglering av bostadsmarknaden under 1990 talet innebar att allmännyttan likt privata 

aktörer skulle bedrivas utifrån en affärsmässig grund (s. 69). Utifrån detta ter sig 

bostadsbolags krav om inkomst och anställning som rimliga utifrån att de ska bedrivas 

utifrån en affärsmässig grund om än det i en teoretisk mening innebär hög grad av 

kommodifiering. Det informanterna berättar pekar inte enbart på att graden av 

kommodifiering är hög på bostadsmarknaden. Informanterna framhäver att 

allmännyttan är socialt ansvarstagande genom att arbeta bosocialt och inte välja ut 

hyresgäster. Detta pekar på dekommodifiering genom att individens relation till 

arbetsmarknaden förefaller oviktig i fråga om bostäder hos allmännyttan. 

Informanternas utsagor om allmännyttans sociala ansvarstagande kan vidare ses som att 

relationen mellan individen och det offentliga samhället är fortsatt starkt vilket är 

karaktäristiskt inom en socialdemokratisk välfärdsregim.  

 

Informanterna nämner ytterligare en svårighet med att förebygga hemlöshet genom att 

privata hyresvärdar väljer ut vilka hyresgäster man vill hyra ut bostäder till vilket också 

understödjs i Sahlins (2004) studie. Sahlin menar att privata hyresvärdar är restriktiva 

med vilka de hyr ut till vilket gör att människor som inte uppfyller hyresvärdarnas krav 

får vända sig till Socialtjänsten för bostad. Hyresvärdars restriktivitet i urval av 

människor för att hyra en bostad kan kopplas samman med Esping-Andersens andra 

variabel; social stratifiering som syftar till klyftorna mellan människor inom en 

välfärdsregim i fråga om de som har råd att tillgodose sitt behov av välfärd och de som 

inte har det och därför är i behov av statens hjälp (Esping-Andersen, 2014, s. 4- 6). 

Inom den Socialdemokratiska välfärdsregimen är den sociala stratifieringen låg mot 

bakgrund av att staten är inriktad på att utjämna klassklyftor (ibid). Historiskt i Sverige 

har detta skett genom skapandet av allmännyttiga bostadsföretag för att tillgången till ett 

hem inte skulle vara en klassfråga (Esping-Andersen, 2014; Lindblom, 2011; Stephens, 

1998). Informanterna såväl som Sahlin (2004) och Swärd (2008) uppger dock att privata 

hyresvärdar väljer ut vilka hyresgäster som ska få hyra bostad varvid den sociala 

stratifieringen är att betrakta som stor. Detta pekar mot att Sverige rört sig mot en 

liberal välfärdsregim där människor som inte är attraktiva som hyresgäster är hänvisad 

till behovsprövad hjälp ifrån staten och till den sekundära bostadsmarknaden.  
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5.2.2 Trygghetssystem  

Informanterna berättar att arbetslösheten i den aktuella kommunen är hög vilket utgör 

en svårighet för att förebygga hemlöshet då pengar är nödvändigt för att kunna hyra en 

bostad. Informanterna upplever att det blivit svårare för människor som saknar arbete att 

få ersättning från de sociala skyddsnäten i form av A- kassa, sjukpenning eller 

försörjningsstöd. Obetalda hyror är den vanligaste orsaken till att människor vräks och 

andelen vräkningar bland personer som saknar arbete och istället är i behov av hjälp 

från trygghetssystemen har ökat berättar informanterna. Detta exemplifieras genom 

informant BO 1: 

- Jag har sett att det finns en utmaning när det gäller arbetsmarknaden 

dvs jobb som man behöver ha för att klara av att betala sin hyra. Men 

också det sociala skyddsnätet som finns inte samverkar med varandra. Jag 

upplever ju att vi ofta springer på människor som inte kan betala sin hyra 

för att de är i tvist med A- kassan, väntar på pengar från 

försäkringskassan, det är svårare att få ersättning. Man bollas emellan 

Arbetsförmedling, A- kassa och försäkringskassa, ingen vill riktigt ta 

ansvar. Myndigheters stelbenthet bidrar till att människor vräks. (BO 1) 

 

Informanterna upplever att det blir allt vanligare med vräkningar bland personer som 

nekats ersättning genom trygghetssystemen och bland personer som väntar på att besked 

om att få ekonomisk hjälp efter ansökan. Informanterna menar att handläggningstiderna 

för A- kassa, sjukpenning och försörjningsstöd blivit allt längre vilket får till följd att 

människor samlar på sig flera obetalda hyror varvid personen tillslut blir avhyst. Vidare 

upplever informanterna att förståelsen för denna problematik varierar mellan 

bostadsbolag likväl som benägenheten att finna lösningar för att förhindra vräkningar 

bland personer som väntar på besked om ekonomisk ersättning. En av informanterna 

delger sin syn: 

- Allmännyttan är ju mycket bättre än privata, på det sättet. Där går det 

undan, jag menar de har inte samma ansvar heller. Allmännyttan har ju 

många gånger mycket snällare villkor än privata sidan. (PROJEKT 1)  

 

Informant PROJEKT 1 upplever att allmännyttan är ”snällare” än vad privata aktörer är 

och reflekterar kring att allmännyttan har ett annat ansvar än privata aktörer. En 

informant från det allmännyttiga bostadsföretaget har en annan upplevelse och berättar 



 

44 

att allmännyttan i den aktuella kommunen tar ett större socialt ansvar än vad 

allmännyttiga bostadsbolag generellt sett gör i Sverige. Informanten exemplifierar hur 

det allmännyttiga bostadsföretaget i den aktuella kommunen är mån om att människor 

ska kunna behålla sina bostäder trots att det finns maskor i skyddsnätet:  

- Vi har ju försökt att vara generösa när det gäller människor som väntar 

på ersättningar vi medger anstånd med hyran. Den typen av förfrågningar 

har ökat något. Det är ju något som privata inte gör utan de plockar 

russinen ur kakan. Även andra allmännyttiga bostadsföretag är mycket 

mindre generösa. (BO 1) 

 

Informanterna har samstämmigt berättat om olika åtgärder som det allmännyttiga 

bostadsföretaget vidtagit för att samverkansprojektet ska lyckas med uppdraget att 

förebygga hemlöshet. Förutom anstånd med hyresbetalningar tillämpas också 

avbetalningsplaner för hyror enligt informanterna. Vidare har en hyresgäst möjlighet att 

betala av sin hyresskuld fram tills datumet då avhysningen är planerad att verkställas 

och därmed få behålla bostaden om än i annan avtalsform. Informanterna har också 

berättat om att hyresgäster har möjlighet att återfå hyresavtalet i eget namn om nya 

skulder eller störningar inte uppkommit efter 18 månader. Informanterna är överens om 

att detta är en möjlighet som bidrar till att hemlöshet kan förebyggas. En informant från 

Socialtjänsten berättar:  

- Om allting funkar och det inte tillkommer några nya skulder eller 

störningar under minst 18 månader så kan personen få överta kontraktet 

av Socialtjänsten. Det är allmännyttan som avgör om det går att skriva 

över kontraktet till förstahandskontrakt igen. (SOC 1) 

 

Informanterna menar att den vanligaste orsaken till att människor vräks är obetalda 

hyror vilket också understödjs genom Blids (2006, s. 309- 310). Informanterna upplever 

att arbetslöshet utgör en svårighet för att hemlöshet ska kunna förebyggas vilket kan 

förstås utifrån Johanssons teori om gräsrotsbyråkrater. Johansson (2007) menar att de 

organisationer gräsrotsbyråkrater tillhör påverkas av faktorer i omvärlden vilka är 

svårpåverkade för såväl organisationen som den enskilde gräsrotsbyråkraten (s. 140). 

Arbetslöshet kan betraktas som en omvärldsfaktor som Johansson talar om vilket 

därmed kan sägas påverka medarbetarnas möjligheter att förebyggas hemlöshet genom 

samverkansprojektet. Detta utifrån att arbetslöshet innebär frånvaro av regelbunden 
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inkomst vilket försvårar möjligheten att betala hyresräkningar. Informanterna belyser att 

det finns nationella trygghetssystem i händelse av arbetslöshet eller sjukdom för att 

täcka inkomstbortfall. Informanterna upplever dock att reglerna för att få ersättning från 

trygghetssystemen blivit hårdare och att handläggningstiderna blivit längre vilket fått 

till följd att allt fler vräks då de inte beviljas ersättning eller tvingas vänta på besked om 

ersättning beviljas och därmed missar hyresbetalningar som leder till vräkning. Detta 

kan kopplas till Johansson (2007) som uppmärksammar att kraftiga nedskärningar i 

offentlig sektor de senaste decennierna vilket påverkat välfärden och gräsrotsbyråkraters 

handlingsutrymme på ett negativt sätt då dess organisationer fått minskade ekonomiska 

resurser (s. 17- 18). De nedskärningar som genomförts i offentlig sektor framgår i SOU 

2000:3. I SOU 2000:3 står att neddragningar gjorts i trygghetssystemen i form av 

sjukförsäkringarna samt att Socialtjänsten fått ett tydligt uppdrag om att hålla nere 

kostnaderna för ekonomiskt bistånd (s. 60- 70). En slutsats utifrån detta är att 

medarbetare i projektet har svårt att påverka omvärldsfaktorer såsom arbetslöshet och 

åtstramade regler i trygghetssystemen som genomförts inom ramen för nedskärningarna 

i offentlig sektor de senaste decennierna men att dessa likväl påverkat medarbetarnas 

arbete.  

 

Informanternas utsago om restriktivare regler avseende ekonomisk ersättning från 

trygghetssystemen som föranleder vräkning kan också kopplas ihop med Esping- 

Andersens (1990) begrepp kommodifiering och social stratifiering som tidigare 

redogjorts för. Informanterna återkommer till att arbetslösheten utgör ett stort problem 

för att förebygga hemlöshet då avsaknaden av pengar gör att människor inte kan betala 

sin hyresräkning. Detta indikerar på en hög grad av kommodifiering då individen 

behöver ha ett arbete för att få behovet av bostad tillgodosett. Informanterna 

uppmärksammar vidare hårdare regler för att få ersättning ifrån A- kassa, 

Försäkringskassa och Socialtjänst vilket bidrar till att människor inte får ersättning och 

därför inte kan betala sin hyra och vräks. Detta stärker slutsatsen om en hög grad av 

kommodifiering då avsaknaden av ett arbete försätter människor i en osäker situation 

där de riskerar hemlöshet. Det informanterna berättar i resultatet ovan avseende hårdare 

regler och långa väntetider kan vidare kopplas till begreppet social stratifiering då 

människor som inte arbetar är beroende av samhällets stöd vilket medför ökad risk att 

bli hemlös i förhållande till förvärvsarbetande. En slutsats är därvidlag att avsaknaden 

av ett arbete inte per definition kompenseras genom trygghetssystemen i Sverige.  
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Den problematik informanterna belyser och som kan förstås utifrån hög grad av 

kommodifiering och stor social stratifiering understryks av Swärd (2008) och 

Socialstyrelsen (2011) som skriver att social exklusion föreligger på bostadsmarknaden 

då människor utan tillsvidareanställning i stor utsträckning utestängs. Föreliggande 

studies empiriska material påvisar en hög grad av kommodifiering och en stor social 

stratifiering. Esping-Andersen (1990) menar att detta är karaktäristiskt för en liberal 

välfärdsregim inom vilken välfärden behovsprövas och bidrags och sjukförsäkringar är 

låga (s. 21- 23). Det informanterna berättat avseende väntetiderna för besked om 

ersättning från de sociala skyddsnäten kan sägas påvisa att behovsprövningar tillämpas. 

Vidare berättar en informant att det blivit svårare att få ekonomisk hjälp från samhället 

vilket kan kopplas till den liberala välfärdsregimen där de allmänna bidragsnivåerna är 

låga utifrån en tanke om att människor ska arbeta och därmed tillgodose det egna 

behovet av hjälp.  

 

Informant BO 1 upplever att det saknas helhetsansvar i samhället och att människor 

därför hänvisas mellan olika instanser för hjälp. Informantens upplevelse får stöd i 

tidigare forskning genom Denvall, Granlöf, Knutagård, Nordfeldt och Swärd (2011) 

samt Sahlin (2004) vilka belyser avsaknaden av helhetsansvar inom bostads och 

socialpolitiken sedan 1990 talet med ökad omfattning av hemlöshet som konsekvens. 

Denvall et al. (2011) och Sahlin (2004) menar att hemlöshet är ett socialt problem 

varför endast strukturella åtgärder från staten i form av en överordnad strategi eller 

bostadsförsörjningsplaner kan förebygga hemlöshet. Denvall et al. (2011) samt Sahlin 

(2004) menar att ansvaret för hemlöshetfrågan måste återgå till statens för att 

hemlösheten ska kunna förebyggas. Tidigare forsknings resultat om att hemlöshet är ett 

strukturellt problem varvid lösningar på andra nivåer inte kan hantera problemet kan 

förklara informanternas upplevelse om att hemlöshet är svårt att förebygga för 

medarbetarna inom projektet. Johanssons (2007) teori om gräsrotsbyråkrater slår också 

fast att det är svårt för gräsrotsbyråkrater att påverka strukturella faktorer (s. 140). 

Informant BO 1 utsago om att helhetsansvar saknas inom hemlöshetspolitiken kan 

betraktas som ett uttryck för efterlysning av helhetsansvar i likhet med tidigare 

forskning. Viljan till helhetsansvar inom hemlöshetspolitiken kan kopplas till den 

socialdemokratiska välfärdsregimen. Den socialdemokratiska välfärdsregimen 

karaktäriseras av en universell välfärd där samhället är inriktat på att utjämna 
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klasskillnader varför den statliga inblandningen är hög för att säkerställa att alla 

medborgare tillgodoses välfärd (Esping-Andersen, 2014; Stephens, 1998). Som tidigare 

belysts har en utveckling mot en mer liberal välfärdsregim skett vilket också bekräftas 

av informant BO 1s och tidigare forsknings efterlysning av helhetsansvar inom 

hemlöshetspolitiken bekräftar.  

 

Informanterna beskriver att det allmännyttiga bostadsföretaget vidtagit åtgärder för att 

förebygga hemlöshet. Detta kan kopplas till Johansson (2007) som menar att 

nedskärningarna i offentlig sektor minskat gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme och 

ökat kraven om improvisationsförmåga för att lösa de uppdrag organisationen har (s. 

43- 50) Johansson menar samtidigt att en förutsättning för all verksamhet som 

organisationer bedriver är att de anpassas till omvärlden (s. 44- 147). Informanternas 

utsagor om åtgärder som allmännyttan vidtagit som tidigare redogjorts för kan ses 

utifrån Johanssons (2007) resonemang. Detta utifrån att strukturella faktorer minskat 

medarbetarnas handlingsutrymme för att förebygga hemlöshet och att vidtagna åtgärder 

kan ses som ett tecken på en förändrad omvärld som ställer krav om ökad 

improvisationsförmåga i arbetet. Socialtjänsten har i egenskap av offentlig aktör fått 

minskade resurser vilket förefaller överensstämma med hur Esping-Andersen (1990) 

beskriver den liberala välfärdsregimen. Det hemlöshetsförebyggande projektets 

existens, arbete och påverkan på allmännyttan kan förstås på grundval av tilltagande 

krav om effektivisering utifrån minskat ekonomiskt anslag vilket föranlett ökad 

improvisationsförmåga som Johansson (2007) menar är nödvändig.  

 

Hansén Löfstrand (2005) och Sahlin (2004) uppmärksammar likt Johansson (2007) 

nedskärningar i offentlig sektor och minskade ekonomiska ramar och krav om ökad 

effektivitet som konsekvens. Hansén Löfstrand (2005) och Sahlin (2004) menar 

exempelvis att lokala lösningar och projekt tillkommit i kommuner på grundval av det 

avskaffade statliga ansvaret för bostadspolitiken och decentraliseringen av frågan. Detta 

understödjs av informanterna som berättar att den aktuella kommunen startat ett lokalt 

projekt utifrån en handlingsplan för att kunna förebygga hemlöshet. Johanssons (2007) 

åsikt om att improvisationsförmågan hos gräsrotbyråkrater blivit allt viktigare som följd 

av ekonomiska neddragningar i offentlig sektor kan också kopplas till informant SOC 1 

upplevelser. Informant SOC 1 uppger att en hyresgäst har möjlighet att behålla sin 

bostad trots skulder och störningar men med förändrat besittningsskydd och möjlighet 
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att återvinna kontraktet efter 18 månader om nya skulder eller störningar inte 

uppkommit. Detta kan också ses som ett uttryck för ökad improvisationsförmåga som är 

nödvändig i takt med minskat handlingsutrymme i enighet med Johanssons (2007) teori.  

Swärd (2008), Sahlin (2004) och Denvall, Granlöf, Knutagård, Nordfeldt och Swärd 

(2011) benämner lokala projekt och åtgärder som vidtas inom dessa som kreativa 

lösningar vilka måste problematiseras. Swärd (2008), Sahlin (2004) och Denvall et al. 

(2011) skriver att kreativa lösningar förvisso kan leda till att människor kan bo kvar 

med förändrat besittningsskydd eller med stöd av Socialtjänsten men att detta inte är 

optimalt då boendet blir förenat med villkor. Swärd (2008), Sahlin (2004) och Denvall 

et al. (2011) skriver vidare att kreativa lösningar som svar tillkommit efter 

decentraliseringen av bostadspolitiken och inneburit att Socialtjänsten skapat den 

sekundära bostadsmarknaden.  

 

Informant PROJEKT 1 beskriver att allmännyttan är mer generös i sina villkor än vad 

privata hyresvärdar gällande obetalda eller sena hyresbetalningar. Informanten upplever 

att privata hyresvärdar inte har samma ansvar som allmännyttiga bostadsbolagen. 

Informanten menar på grundval av detta att det är svårare att förebygga hemlöshet hos 

privata hyresvärdar medan möjligheterna är större att förebygga hemlöshet om 

människor bor hos det allmännyttiga bostadsföretaget. Informant BO 1 instämmer i att 

privata hyresvärdar i större utsträckning väljer ut hyresgäster med god ekonomi vid 

uthyrning av lägenheter. Samtidigt menar BO 1 att allmännyttan i den aktuella 

kommunen urskiljer sig från allmännyttiga bostadsbolag generellt genom att tillämpa 

mer generösa villkor. Som tidigare nämnts genomfördes politiska reformer under 1990 

talet i form av avreglering av bostadsmarknaden och allmännyttan skulle likt privata 

bostadsbolag bedrivas utifrån en affärsmässig grund, något som går i linje med en 

liberal välfärdsregim (Andersson, 2009; Esping-Andersen, 1998; Lindblom, 2011). 

Detta kan problematisera informant PROJEKT 1s upplevelse. Informantens upplevelse 

om allmännyttan som en socialt ansvarstagande aktör förefaller överensstämma med en 

socialdemokratisk välfärdsregim som tidigare redogjorts för. Sverige har alltjämt 

utvecklas från en socialdemokratisk välfärdsregim mot en mer liberal välfärdsregim 

inom vilken allmännyttans roll försvagats och det sociala ansvarstagandet nedtonats till 

förmån för affärsmässiga principer. Informant BO s utsago om att andra allmännyttiga 

företag är mindre generösa mot skuldsatta eller personer som stör kan sägas bekräfta att 

allmännyttans roll förändrats i enighet med en liberal välfärdsregim som råder. 
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Andersson (2009) och Lindblom (2011) framhåller att allmännyttan ska bedrivas på 

affärsmässiga grunder likt privata bostadsbolag. Informanterna vittnar emellertid om 

hur allmännyttan i den aktuella kommunen tillämpar mer generösa villkor än såväl 

övrig allmännytta som privata aktörer vilket är ett förfarande som snarare 

överensstämmer med en socialdemokratisk välfärdsregim än en liberal. Johanssons 

(2007) teori erbjuder en förklaring till detta genom att alla organisationer måste anpassa 

sig till omgivningen (s. 140). Generösa villkor genom anstånd, avbetalningsplaner och 

socialt ansvarstagande kan förstås på grundval av hur omgivningen ser ut.  

 

5.3 Effekter 

5.3.1 Färre avhysningar 

Samtliga informanter upplever det hemlöshetsförebyggande projektet som mycket 

positivt. Informanterna ger en samstämmig bild av att det hemlöshetsförebyggande 

arbetet har haft effekt på flera sätt. En av informanterna på det allmännyttiga 

bostadsföretaget berättar: 

- Allmännyttan har fått in sina pengar tidigare vilket skapat en bättre 

ekonomi. Socialtjänsten har förebyggt mycket elände och sömnlösa nätter 

för enskilda. Den enskilda har fått en bättre situation och kommunen har 

uppfyllt att vara en bra kommun. Det finns vinnare på alla nivåer, ingen 

har förlorat på det. (BO 1) 

 

Samma informant fortsätter att berätta om på vilket sätt det märks att det 

hemlöshetsförebyggande arbetet haft effekt:  

- Vi ser i statistiken att det hemlöshetsförebyggande arbetet haft effekt. Det 

är fler som betalar hyran i tid, vi skickar färre ärenden till inkasso, vi ser 

på lösningsgraden hos inkasso- d.v.s antal ärenden som löses när de 

ligger hos inkasso och därmed inte går vidare till 

betalningsförelägganden blir fler (BO 1). 

 

I intervjuerna har det framkommit att antalet avhysningar minskat sedan projektet 

började arbeta. En informant från Socialtjänsten berättar: 

- Avhysningarna har ju blivit färre. (SOC 2) 
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Johansson (2007) menar att det är svårt att utvärdera effektiviteten av 

gräsrotsbyråkraters arbete utifrån att de ska omsätta generella regler till individuella 

situationer (s. 104). Shinn, Bauomhl, Hopper, Klein och Nathan (2001) bekräftar i sin 

studie Johanssons (2007) teori om att gräsrotsbyråkraters arbete är svårt att utvärdera. 

Informanterna i föreliggande studie har emellertid samstämmigt redogjort för just 

effekter av hemlöshetsförebyggande arbete i form av att antalet vräkningar, 

inkassoärenden och betalningsförelägganden minskat. I enighet med tidigare redovisade 

analyser är medarbetarna inom det hemlöshetsförebyggande projektet att betrakta som 

gräsrotsbyråkrater enligt Johanssons definition varvid effekterna av det 

hemlöshetsförebyggande arbetet kan kopplas till arbetet som gräsrotsbyråkraterna utfört 

inom ramen för projektet. De goda effekterna av gräsrotsbyråkraternas arbete som 

informanterna vittnar om kan också kopplas till Hill, Dillande, Brannister och Scott 

(2002) som i sin studie av ett hemlöshetsförebyggande projekt drar slutsatsen att 

samverkan mellan Socialtjänst och bostadsbolag bidrar till goda effekter i form av 

minskade avhysningar. 

 

Davey och Ivery (2001) och Hansén Löfstrand (2005) anger förklaringsmodeller till hur 

hemlöshet kan förebyggas genom lokala projekt och nämner särskilt samverkan utifrån 

en gemensam målsättning som en nyckelfaktor. Davey och Iverys (2001) och Hansén 

Löfstrands (2005) studier kan sägas bekräfta föreliggande studies resultat inom vilken 

informanterna också belyser samverkan utifrån en gemensam målsättning som 

betydelsefull. Sahlin (2004) och Denvall, Granlöf, Knutagård, Nordfeldt och Swärd 

(2008) menar dock att hemlöshet inte kan förebyggas genom lokala projekt då 

hemlöshet är ett socialt problem som måste hanteras på strukturell nivå. Informanternas 

utsago om att vräkningarna har minskat tyder dock på att hemlöshet har kunnat 

förebyggas genom ett lokalt projekt i den aktuella kommunen.  

 

5.3.2 Minskade samhälleliga kostnader 

Informanterna belyser ytterligare en positiv aspekt med det hemlöshetsförebyggande 

projektet i form av att de samhälleliga kostnaderna har minskat. Detta exemplifieras 

genom följande informant:  

- Jag har kunnat läsa mellan raderna att försörjningsstöd fått mindre 

ärenden och inte behövt gå in och lösa så många hyresskulder. Det tror 
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jag är för att det hemlöshetsförebyggande projektet har sökt upp personer 

och kunnat mota bort. (SOC 1) 

 

Under intervjuerna återkommer upplevelsen av att Socialtjänsten betalat ut mindre 

pengar i ekonomiskt bistånd för hyresskulder under tiden som projektet arbetat. En 

informant från Socialtjänsten berättar:  

- Vi har betalat ut mindre ekonomiskt bistånd till hyresskulder. (SOC 2) 

 

Informanterna berättar att projektets arbete resulterat i att hemlöshet har kunnat 

förebyggas genom att antalet vräkningar har minskat. Vidare berättar informanterna om 

andra effekter i form av att ärendeflödet har minskat och kostnaderna för hyresskulder 

också minskat för Socialtjänsten. Informanternas upplevelser om positiva effekter 

genom det hemlöshetsförebyggande arbetet kan betraktas gå emot Johanssons (2007) 

teori om gräsrotsbyråkrater. Johansson (2007) menar nämligen att effektiviteten av 

gräsrotsbyråkraters arbete är svårbedömt utifrån att gräsrotsbyråkrater ofta arbetar 

ensamma på fältet varvid arbetet är svårbevakat (s. 104). Informanterna i denna studie 

redogör emellertid för såväl gräsrotsbyråkraternas arbete som effekterna av detta inom 

ramen för projektet. Detta kan ge en indikation på att omgivningens kännedom om 

gräsrotsbyråkraters arbete och effekter av detta är avhängigt vad gräsrotsbyråkrater 

förmedlar kring detta.  

 

Cranes, Warnes och Fu (2005) samt Socialstyrelsen (2008) menar att 

hemlöshetsförebyggande arbete endast är effektivt om det utgår ifrån evidensbaserade 

metoder vilket kan kopplas samman med Johanssons (2007) begrepp handlingsutrymme 

vilket påverkas av omvärldsfaktorer. Informanterna har i studien berättat om att det 

hemlöshetsförebyggande arbetet utgår ifrån Socialstyrelsens riktlinjer vilket är en 

sammanställning av forskning och beprövad erfarenhet. Socialstyrelsens riktlinjer för 

vräkningsförebyggande arbete kan betraktas som en faktor vilken påverkar 

handlingsutrymmet för gräsrotsbyråkrater. Utifrån teorin om gräsrotsbyråkrater är 

faktorer i omgivningen inte till fördel för handlingsutrymmet varvid vad som är möjligt 

att åstadkomma i det dagliga arbetet begränsas. Gräsrotsbyråkraternas 

hemlöshetsförebyggande arbete utifrån Socialstyrelsens riktlinjer har enligt 

informanterna gett goda effekter vilket kan sägas gå emot det Johansson (2007) menar 

med handlingsutrymme. Det informanterna berättar kan däremot kopplas ihop med 
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Cranes, Warnes och Fu (2005) och Socialstyrelsen (2008) som menar att 

hemlöshetsförebyggande arbete är framgångsrikt om det utgår ifrån forskning och 

beprövad erfarenhet.   

 

En av informanterna berättar att Socialtjänstens försörjningsstödsenhet fått minskat 

ärendeflöde sedan projektet startade vilket kan kopplas till Johanssons (2007) begrepp 

byråkratisk identitet. Johansson (2007) menar att gräsrotsbyråkraters navigerande 

mellan organisationens ramar och individens önskemål är svår och att klienten enbart 

beviljas tillträde till organisationen utifrån organisationens premisser (s. 180). 

Gräsrotsbyråkrater tilldelar därmed klienter en byråkratisk identitet för att 

organisationens möjlighet och klientens behov ska överensstämma. En av informanterna 

beskriver att medarbetarna i projektet ”kunnat mota bort personer” så att de inte hamnat 

på Socialtjänsten. Detta kan tolkas som ett uttryck för att gräsrotsbyråkraterna i det 

hemlöshetsförebyggande projektet förhållit sig lojalt till sin organisatoriska ram och 

klienter har i mindre utsträckning än tidigare kommit innanför organisationens väggar.  
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6. Diskussion 
Kapitlet börjar med en kort sammanfattning av studiens huvudsakliga resultat. Därefter 

diskuteras studiens resultat och analys.  

 

6.1 Resultatsammanfattning  
Studiens resultat visar att samverkansprojektet utgår ifrån kommunens handlingsplan 

mot hemlöshet och Socialstyrelsens (2008) riktlinjer för vräkningsförebyggande arbete. 

Detta genom att bedriva uppsökande arbete mot hyresgäster som riskerar avhysning på 

grund av obetalda hyror. Studiens resultat visar att medarbetarnas klientkontakt utgår 

ifrån en rådgivande funktion och förmedling av kontakter till andra samhällsaktörer.  

 

Föreliggande studie visar att medarbetarna upplever att situationen på 

bostadsmarknaden genom bostadsbrist, höga hyresnivåer, tilltagande krav för att erhålla 

bostad och urvalsförfarande av hyresgäster hos privata hyresvärdar utgör svårighet för 

att hemlöshet ska kunna förebyggas. Studien visar också att de samhälleliga 

trygghetssystemen genom skärpta krav för att få ekonomiskt stöd samt längre 

handläggningstider bidrar till att människor vräks varvid detta utgör en svårighet för att 

förebygga hemlöshet enligt informanternas upplevelser.  

 

Informanternas upplevelser är att hemlöshet har kunnat förebyggas i den aktuella 

kommunen genom samverkansprojektet trots att svårigheter med att förebygga 

hemlöshet funnits. Därtill visar denna studie att medarbetarna upplever att 

samverkansprojektet bidragit till att de samhälleliga kostnaderna i form av ekonomiskt 

bistånd till hyresskulder som Socialtjänsten utbetalar har minskat.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Jag vill i följande diskussion lyfta två områden av studiens resultat vilka förtjänar vidare 

belysning. Det första berör vilken betydelse definitionen av hemlöshet får för åtgärder 

att förebygga densamma. Därefter kommer omvärldsfaktorers inverkan på medarbetares 

handlingsutrymme för att förebygga hemlöshet att diskuteras.   

 

Komplexiteten i studier om hemlöshet är vid. Föreliggande studies resultat utgör inget 

undantag. Meningarna om vem som är hemlös går isär varvid definitionen av hemlöshet 

är omtvistad. Detta skapar ett antal utmaningar i att studera hemlöshet och dess 
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förebyggande. Om det inte är klarlagt hur hemlöshet ska definieras uppstår svårigheter i 

att undersöka dess karaktär, omfattning och förebyggande. Studier om samhälleliga 

fenomen förutsätter ofta en definition av det tilltänkta undersökningsfenomenet. Detta 

för att avgränsa studien och klargöra vad som ska undersökas. Då definitionerna av 

hemlöshet är flera har ett ställningstagande påkallats om vilken definition som skulle 

ligga till grund för genomförandet av denna studie. En bedömning gjordes att 

Socialstyrelsens definition skulle ligga till grund för föreliggande studie. Definitionen 

omfattar fyra situationer; akut hemlöshet, boende på institution eller kategoriboende, 

långsiktig boendelösning genom andrahandsavtal av kommunen och kortsiktigt eget 

boende (Socialstyrelsen, 2011, s. 19-21). De meningsskiljaktigheter beträffande hur 

hemlöshet ska definieras som tidigare nämnts har påträffats vid genomförande av 

intervjuer i föreliggande studie. Detta har framförallt åskådliggjorts i tal om vilka 

praktiska åtgärder som vidtagits i den aktuella kommunen i syfte att förebygga 

hemlöshet. Studiens resultat visar att anstånd med hyresbetalningar, andra former av 

hyresavtal med försämrat besittningsskydd och tidsfrister för att återvinna förstahands 

kontrakt på en bostad frekvent tillämpas i syfte att förebygga hemlöshet. Jag vill mena 

att dessa praktiska åtgärder väl illustrerar de olika synsätt som återfinns avseende hur 

hemlöshet definieras och sedermera hanteras. De åtgärder som nämns ovan påvisar att 

tyngdpunkten i det hemlöshetsförebyggande arbetet vilar på att människor ska ha 

någonstans att bo och att hyreskontraktets utformande och besittningsskydd är av 

underordnad betydelse. Jag vill dock göra gällande att de åtgärder som påvisats i denna 

studie i syfte att förebygga hemlöshet inte korresponderar med Socialstyrelsens 

definition av hemlöshetsbegreppet.  

 

Socialstyrelsens definition av hemlöshet inrymmer personer boende i andrahand genom 

hyresavtal med försämrat besittningsskydd. Den praktiska innebörden av detta är att 

människor som får del av de åtgärder föreliggande studie påvisat inräknas i 

Socialstyrelsens nationella hemlöshetsräkningar. Initialt kan denna studies resultat 

tolkas som att åtgärderna som vidtas för att förebygga hemlöshet de facto innebär att 

hemlöshetens omfattning ökar. Detta utifrån att Socialstyrelsen menar att personer som 

får del av boendelösningar genom att hyra i andrahand av Socialtjänsten eller får ett 

hyreskontrakt men med försämrat besittningsskydd är hemlösa. Om fler personer får del 

av dessa boendelösningar ökar därför hemlösheten.   
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Informanterna nämner emellertid att de upplever att hemlösheten minskat sedan det 

hemlöshetsförebyggande projektets arbete påbörjades. Detta kan uppfattas som en 

motsättning men skulle också kunna förstås mot bakgrund av att de åtgärder som berör 

hyresavtal med besittningsskydd inte är de enda denna studies resultat visat på utan 

endast en del av en större helhet. Jag vill med denna diskussion fastslå att definitionen 

av hemlöshet är central för det praktiska arbetet då denna har bäring på de åtgärder och 

arbetssätt som tillämpas. Vidare får den definition som ligger till grund för studier om 

hemlöshet bäring på dess resultat. Jag valde att använda Socialstyrelsens definition av 

hemlöshetsbegreppet men det hade varit fullt möjligt att använda en annan definition av 

hemlöshet varvid resultatet kunnat bli annorlunda. Informanterna har i denna studies 

resultat delat synsättet att det centrala i hemlöshetsförebyggande arbete är att människor 

ska ha någonstans att bo varvid hyresavtal och besittningsskydd framträtt i det närmsta 

som ointressant. Detta synsätt hade naturligtvis också kunnat ligga till grund för 

undersökandet av hur hemlöshet definieras och förstås. Jag vill dock argumentera för att 

Socialstyrelsens definition av hemlöshet är att föredra som instrument. Detta utifrån att 

Socialstyrelsens definition erbjuder ett enhetligt instrument som möjliggör jämförelser 

mellan kommuner i riket men också för att den nationella hemlöshetsräkningen utgår 

ifrån denna definition. Utifrån de skillnader mellan teoretisk definition och praktisk 

definition av hemlöshet som föreliggande studie påvisat kan förslag till vidare forskning 

ges om att finna en definition som är relevant och tillämpbar för såväl teoretiker och 

praktiker.  

 

I resultatet ovan har det framkommit att strukturella faktorer såsom situationen på 

bostadsmarknaden genom exkludering av vissa grupper, bostadsbrist och höjda 

hyresnivåer samt åtstramningar i de samhälleliga trygghetssystemen har stor inverkan 

på organisationers och gräsrotsbyråkraters möjligheter att förebygga hemlöshet. Utifrån 

teorin om gräsrotsbyråkrater kan utomstående faktorers inverkan på organisationers och 

medarbetares arbete förstås då dessa påverkas av omvärldsfaktorer såsom politik, lagar, 

regler, riktlinjer och föreskrifter vilka de själva inte kan påverka. Teorin om 

gräsrotsbyråkrater menar att omvärldsfaktorer påverkar handlingsutrymmet i dagligt 

arbete för gräsrotsbyråkrater vilket är negativt då handlingsutrymme är en förutsättning 

för att bedriva klientarbete. Resultatet i denna studie visar på strukturella faktorers 

inverkan på det praktiska hemlöshetsförebyggande arbetet vilket ligger i linje med 

teorin om handlingsutrymme. Vidare har denna studies resultat också visat att 
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Socialstyrelsens riktlinjer och kommunens handlingsplan mot hemlöshet också påverkar 

medarbetarnas arbete. Jag argumenterar för att dessa aspekter är att likställa med 

omvärldsfaktorer med påverkan på handlingsutrymmet enligt teorin om 

gräsrotsbyråkrater. Utifrån teorin om gräsrotsbyråkrater och föreliggande studies 

resultat tolkar jag det som att handlingsutrymmet i projektet är litet. Detta torde inte ha 

en positiv inverkan på det hemlöshetsförebyggande arbetet enligt teorin om 

gräsrotsbyråkrater. Denna studie har i resultatet ovan emellertid påvisat effekter av det 

hemlöshetsförebyggande arbetet i form av färre avhysningar och minskade samhälleliga 

kostnader sedan projektet startade. Sett utifrån teorin om gräsrotsbyråkrater förefaller 

detta vara en ogörlig ekvation varvid det är berättigat att fråga huruvida 

omvärldsfaktorer i form av lagar, regler, riktlinjer enbart har negativ inverkan på 

handlingsutrymmet?  

 

En alternativ tolkning skulle kunna vara att omvärldsfaktorer också kan innebära 

möjligheter i det dagliga arbetet. Styrande lagar kan betraktas som stommen eller 

rättesnöret vilken ingjuter struktur och ett givet förhållningssätt vilket kan betraktas som 

en trygghet för medarbetare i praktiken. I studiens resultat har det framkommit att 

bostadsmarknaden och trygghetssystemen påverkar möjligheterna att förebygga 

hemlöshet på ett negativt sätt. Resultatet av studien visar dock att hemlöshet har kunnat 

förebyggas genom minskade vräkningar varför det är berättigat att ställa frågan om 

denna strukturella svårighet i realitet har inneburit en möjlighet?  

En alternativ tolkning skulle kunna vara att medarbetare i projektet snarare än att känna 

uppgivenhet och hopplöshet inför dessa faktorer istället känt motivation i en situation då 

strukturella förutsättningar saknats. Socialstyrelsens riktlinjer kan likväl betraktas som 

stöd och hjälp i arbetet vilket enligt teorin om gräsrotsbyråkrater torde vara intressant då 

dessa ofta arbetar ute på fältet och inte sällan ensamma. Vidare kan den kommunala 

handlingsplanen mot hemlöshet ses som en målsättning vilken skulle kunna förstås 

utifrån en känsla av meningsfullhet och sammanhang i att tillsammans arbeta för att 

uppnå uppsatta mål. Jag argumenterar för att omvärldsfaktorer påverkar det 

hemlöshetsförebyggande arbetet inom ramen för handlingsutrymmet men jag menar att 

detta inte nödvändigtvis ter sig på ett negativt sätt.  

 

Denna studies resultat visar att det trots dåliga förutsättningar på strukturell nivå och 

flertalet påverkande omvärldsfaktorer på organisationers och gräsrotsbyråkraters 
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handlingsutrymme varit möjligt att förebygga hemlöshet. Denna studie understödjer 

därmed Hansén Löfstrands (2005) forskning med samma slutsatser. I denna studie såväl 

som i Hansén Löfstrands är en åtgärd för att uppnå detta, samverkan mellan 

bostadsbolag och Socialtjänst. Sett utifrån teorin om gräsrotsbyråkrater går det att 

reflektera kring huruvida samverkan erbjuder möjlighet till utökat handlingsutrymme 

för såväl organisationer och gräsrotsbyråkrater arbetandes med att förebygga hemlöshet. 

Som vidare forskning vore det därför intressant att närmare undersöka på vilket sätt 

handlingsutrymmet påverkas av samverkan inom ramen för arbete med att förebygga 

hemlöshet.  
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 8. Bilagor  
 
8. 2 Bilaga 1 
 

 
                                                           

Informationsbrev 
  

Vi är två socionomstudenter från Högskolan i Gävle som under våren ska skriva 

examensarbete i socialt arbete. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur ett 

samverkansprojekt i Gävle Kommun arbetar för att förebygga hemlöshet. Du som 

informant kommer att intervjuas utifrån dina erfarenheter av hemlöshetsförebyggande 

arbete. Intervjuer kommer att hållas från och med den 7 april, till och med den 15 april 

2015. Intervjuerna kommer att ta ca 30 minuter och du kan räkna med att behöva avsätta 

45 minuter totalt. Deltagandet i denna undersökning är helt frivilligt och du kan 

närsomhelst avbryta din medverkan utan vidare motivering. Samtliga intervjuer 

kommer att spelas in och sedan transkriberas. Materialet från intervjuerna samt 

kontaktuppgifter kommer endast vi att ha tillgång till under arbetes gång. Godkända 

examensarbeten publiceras på internet och kommer att kunna läsas där. Om du vill ta 

del av studien när denna färdigställts kan vi naturligtvis också tillhandahålla exemplar.  

Om du har några frågor om studien eller ditt deltagande i denna så är du välkommen att 

höra av dig till någon av oss eller vår handledare vid Högskolan i Gävle.  

Med vänlig hälsning, 

Socionomstuderande: Matilda Sundquist Boox, email, telefon.  

Socionomstuderande: Cissi Skott, email, telefon.  

Handledare HiG: universitetslektor Stefan Sjöberg, email, telefon.  
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8. 2 Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
Inledning  

- Vilka arbetsuppgifter har du? 

- Vilken är din roll i relation till det pågående hemlöshetsförebyggandeprojektet? 

 

Tema 1. Arbetssätt och metoder i hemlöshetsförebyggande arbete 

 

• Vad innebär hemlöshetsförebyggande arbete för dig? 

 

• Kan du berätta hur du upplever att det hemlöshetsförebyggandeprojektet arbetar 

för att förebygga hemlöshet? 

v Hur uppfattar du att projektet arbetar med att minska antalet 

betalningsförelägganden? 

v På vilket sätt upplever du att projektet arbetar med andelen övergångsavtal? 

v Hur arbetar projektet med att minska andelen hyresskulder? 

 

• Hur uppfattar du att kommunala handlingsplaner, mål och strategier påverkar det 

hemlöshetsförebyggande arbetet som bedrivs inom projektet? 

 

• Vilken betydelse har Socialstyrelsens riktlinjer för projektets 

hemlöshetsförebyggande arbete? 

 

• Hur uppfattar du att regeringens strategi mot hemlöshet påverkar det 

hemlöshetsförebyggandeprojektets arbete? 

 

Tema 2. Möjligheter och svårigheter med hemlöshetsförebyggande arbete 

• Finns det några utmaningar med hemlöshetsförebyggande arbete?  

 

• Vilka svårigheter upplever du i arbetet med att minska antalet avhysningar på 

grund av förfallna eller obetalda hyror? 

v Vilka svårigheter finns i arbetet med att minska antalet 

betalningsförelägganden? 
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v Vilka svårigheter finns i att minska andelen övergångsavtal? 

v Vilka svårigheter finns i arbetet med att minska andelen hyresskulder? 

 

• Hur ser du på möjligheterna att arbeta med att förebygga hemlöshet i Gävle 

Kommun? 

v Vilka utvecklingsmöjligheter ser du? 

 

• Vems ansvar upplever du att förebyggandet av hemlöshet är? 

v Vilken roll har kommuner för att förebygga hemlöshet? 

 

• I vilken mån påverkar bostadsmarknaden det hemlöshetsförebyggandeprojektets 

möjligheter att förebygga hemlöshet? 

 

• I vilken grad påverkar grunderna för vräkning det 

hemlöshetsförebyggandeprojektets möjligheter att förebygga hemlöshet? 

 

Tema 3. Effekter av hemlöshetsförebyggande arbete 

• Beskriv dina erfarenheter av att förebygga hemlöshet genom det pågående 

projektet. 

 

• Kan du berätta om hur du ser på utvecklingen av vräkning på grund av obetalda 

hyror sedan projektet påbörjades. 

 

• Hur upplever du möjligheterna till tidiga insatser har förändrats genom 

projektet? 

 

• Upplever du att någon gynnats av det hemlöshetsförebyggande arbetet? 

 

• I vilken grad upplever du att det hemlöshetsförebyggandeprojektet påverkar 

Socialtjänstens andrahandsuthyrning? 

 

• Hur ser du på det hemlöshetsförebyggande arbetet i framtiden? 

 

Avslutning 
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• Detta var våra frågor, finns det något mer du vill tillägga? 

 


