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Moment 22 
- En kvalitativ studie om hur socialtjänsten och 
frivilliga organisationer arbetar och samarbetar med 
hemlöshetsfrågan i Stockholm. 

	



	

Sammanfattning	

Moment 22 är skriven av Lilian Gillegård och Alexandra Adler. Uppsatsens syfte är att 

utveckla och fördjupa förståelsen för hur samverkan mellan ideella organisationer och 

offentlig verksamhet kan se ut kring hemlöshet. Vidare består syftet av att undersöka dessa 

verksamheters olika metoder och arbetssätt i deras arbete med hemlöshet. Utifrån ett 

governance-perspektiv och en organisationsteori formades ett antal analytiska frågor för att 

undersöka detta. Studien bygger på tio intervjutillfällen med individer som arbetar inom 

frivilliga organisationer i Stockholm och stadsdelsförvaltningar inom Stockholms stad. 	

Resultatet visar att stadsdelsförvaltningar och frivilliga organisationer har fokus på 

förebyggande arbete och konsekvenser av hemlöshet. Vidare visar resultatet att samarbeten 

mellan dessa kan se olika ut och det råder även vissa brister. När det gäller nära samarbeten 

mellan stadsdelsförvaltningarna och frivilliga organisationer är det ibland svårt att urskilja 

vem som faktiskt är ansvarig och vem som styr verksamheten. När det handlar om samarbete  

med övriga myndigheter som exempelvis vårdenheter kan det förekomma oenighet om vem 

som har ansvaret för klienten i fråga. Våra respondenter påstår att det uppstår ett så kallat 

”moment 22” läge och klienten kan då inte få den rätta hjälpen. 	

Nyckelord: Hemlöshet, samarbete, arbetssätt, frivilliga organisationer, stadsdelsförvaltningar, 

Stockholms stad	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Abstract	

The aim of this essay is to develop and deepen the understanding on how voluntary 

organizations and public sector cooperate when working with homelessness. Furthermore, to 

investigate these organizations different methods and approaches used in their work with 

homelessness. A number of analytical questions were formed based on a governance 

perspective and an organizational theory. The study is based on ten interviews carried out on 

individuals that work in voluntary organizations in Stockholm and district administrations in 

Stockholms stad.  

The results show that the district administrations and voluntary organizations focus on the 

preventions and the consequences of homelessness. Furthermore, the result shows that the 

cooperation has several appearances which have some flaws. As for the close co-operation 

between the district administrations and the voluntary organizations, it is sometime difficult to 

ascertain who is responsible and who controls the organization. When it comes to 

collaboration with other agencies such as health care units, there may be disagreements 

regarding who takes the responsibility of the client. Our respondents describe this act as a 

”catch 22” situation where the client does not get the right help. 

Keywords: Homelessness, cooperation, working, voluntary organizations, district 

administrations, Stockholms stad	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 



	

Förord	

Ett stort tack vill vi rikta till de personer som lät oss besöka deras verksamhet och som ställde 

upp på våra intervjuer. Vi vill även tacka vår handledare Johanna för vägledning och 

värdefulla råd. Ett extra tack till Lars och Jan som hjälpt till med korrekturläsning och bidragit 

med konstruktiv kritik. 	

Vi har gjort den här studien tillsammans och haft ett nära samarbete. Specifika avsnitt som 

analys, tidigare forskning, diskussion, resultat, syfte, frågeställning och slutsats har vi arbetat 

med gemensamt och haft en kontinuerlig dialog. Alexandra har haft huvudansvaret i 

skrivandet av inledning, urval, tillvägagångssätt, etik och genomförande av intervjuer. Lilian 

har haft huvudansvaret i arbetet kring teori, bakgrund och metod. Intervjuerna har utförts 

tillsammans och transkriberingen har delats upp. 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	 	

	 	

	

	



	

Innehållsförteckning 

Inledning	 1	
Syfte	 1	
Frågeställningar	 1	
Avgränsning	 2	
Bakgrund	 2	

Tak-över-huvudet-garantin	 2	
Bostad	först	 2	
Målen	för	Stockholms	stad	 3	

Tidigare	forskning	 4	
“Hemlöshet	i	välfärdsstaten:	En	studie	av	relationerna	mellan	socialtjänst	och	frivilliga	
organisationer	-	i	Stockholm	och	Göteborg”	 4	
“Ett	folkhem	för	alla?	-	Kommunala	insatser	mot	hemlöshet”.	 7	

Teori	och	analytiskt	ramverk	 8	
Governance-perspektiv	 8	
Organisationsteori	 10	

Användning	av	teori-perspektiven	 13	

Metod	 13	
Urval	 14	

Stockholms	stad	 14	
Frivilliga	organisationer	 15	

Tillvägagångssätt	 15	
Material	 17	
Genomförande	av	intervjuer	 18	
Etik	 19	
Generaliserbarhet	och	trovärdighet	 19	

Resultat	och	Analys	 20	
Organisation	och	målsättning	 20	
Nätverk	 27	
Problembild	 33	

Diskussion	och	slutsats.	 36	

Referenser	 39	
Litteratur	 39	
Elektronisk	litteratur	 40	
Muntliga	källor	 41	

Bilaga	1	 42	

Bilaga	2	 44	



	 1	

Inledning	
Hemlöshet är ett samhällsproblem som råder i de flesta länder i västvärlden och som även är 

känd i svensk kontext (Swärd, Runquist 2000 s, 15). Människor blir bostadslösa av flera olika 

anledningar, både individuella- och strukturella faktorer. Strukturella faktorer kan innefatta 

svårigheter att ta del av bostadsmarknaden eller arbetsmarknaden. Missbruksproblematik, 

psykisk ohälsa, ekonomi, utbildning och hälsotillstånd är individuella faktorer som utgör en 

risk till att bli bostadslös (Stockholms Stadsmission 2012, s. 10). Sverige är en välutbyggd 

välfärdsstat och när sociala problem råder i samhället försöker staten lösa dem. Den svenska 

regeringen har sett det som statens uppgift att lösa det sociala problemet med hemlöshet.  

Governance forskning har visat på en framväxt av metoder att hantera och organisera privat- 

och offentligt arbete i samhället (Pierre 2014, s. 243). Enligt Socialstyrelsen (2012) beskrivs 

det att personer som rapporterades in som exkluderade från bostadsmarknaden eller som 

hemlösa (utifrån socialstyrelsens definition) var ungefär 34 000 personer i Stockholm (ibid, s. 

9). Det är av intresse att undersöka hur samarbetet kan se ut mellan olika verksamheter som 

arbetar med hemlöshet i Stockholm. Denna studie kommer undersöka hur samarbetet mellan 

ideella organisationer och kommunen i Stockholms stad samverkar utifrån ett governance-

perspektiv med bostadslösa och utsatta människor.	

Detta är relevant för oss som studerar socialt arbete då det är ett omfattande socialt problem. 

Det är även relevant för oss som blivande socionomer eftersom socialtjänsten är en väsentlig 

verksamhet inom socialt arbete. Det vi även anser vara av betydelse med denna studie är att 

ämnet hemlöshet inte har lyfts fram i den mån som vi önskat under utbildningen och vi anser 

att det är ett komplext problem och därför ett viktigt ämne att undersöka.	

Syfte	
Syftet med studien är att fördjupa och utveckla förståelsen för hur offentlig verksamhet och 

ideella organisationers samarbete kan se ut kring det sociala problemet hemlöshet. Vidare 

består syftet av att undersöka dessa verksamheters olika metoder och arbetssätt i deras arbete 

med hemlöshet. Studien kommer även undersöka hur urvalet av verksamheter ser på sin egen 

kapacitet att genomföra sitt arbete. 	

Frågeställningar	
- Hur arbetar frivilliga organisationer respektive stadsdelsförvaltningar inom 

Stockholms stad för att motverka och förebygga hemlöshet?	
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- Hur samarbetar frivilliga organisationer och stadsdelsförvaltningar inom Stockholms 

stad med att motverka och förebygga hemlöshet?	

Avgränsning	
Vi har valt att avgränsa denna studie till hemlöshet i Stockholm. Fokus kommer att vara på 

Stockholm då staden genomgår en snabb urbanisering, vilket har ökat trycket på 

bostadsmarknaden. Detta kan särskilt drabba redan utsatta grupper. Vi valde även att 

avgränsa oss till frivilliga organisationer i Stockholm och stadsdelsförvaltningar inom 

Stockholms stad. Valet av denna avgränsning påverkas av intresset att undersöka aktörer som 

arbetar nära det sociala problemet hemlöshet. 	

Bakgrund		
I detta avsnitt förklaras två begrepp som gäller för Stockholms stad samt Stockholms stads 

mål och delmål. Dessa två begrepp är väsentliga att förklara närmare då Stockholms stad 

utgår från detta i sitt arbete med hemlöshet. Nedan redogörs begreppen närmare för att öka 

förståelsen när de används i texten.	

Tak-över-huvudet-garantin	
År 1999 infördes tak-över-huvudet-garantin (TÖG) inom Stockholms stad. Det är en garanti 

som innebär att personer över 20 år som är hemlösa och på egen hand inte kan anordna 

nattlogi har rätt till logi för natten. Detta gäller om personen kontaktar ”Enheten för hemlösa” 

innan kl. 00.00. För att staden ska kunna uppfylla denna garanti har de fått tillgång till 

akutboenden/ härbärgen. Stockholms stad har flera platser på akutboenden/härbärgen som 

endast förser nattlogi och som ska ändras till dygnet-runt-platser (Socialförvaltningen 2012). 

Ett krav för att en person som är hemlös ska ha rätt till nattlogi är att personen inte får agera 

våldsamt eller hotfullt (Stockholms stad 2016c). 	

		Bostad	först	
“Bostad först” är ett projekt kring partnerskap mellan stadsdelsförvaltningar i Stockholms 

stad, Svenska Bostäder, Stockholms Stadsmission och Lunds universitet. Projektet 

etablerades under 2009 då det fattades ett beslut om att strategin för “Bostad först” skulle 

prövas i Stockholms stad och inom dåvarande stadsdelsförvaltningar och 

arbetsmarknadsförvaltning. De fick i uppgift att genomföra projektet med målet att utveckla 

en modell för staden utifrån “Bostad först”. Syftet med projektet är att införa en lösning för 

boende åt personer som är hemlösa. Boendelösningen innebär att det första steget är att 

hemlösa personer förses med permanenta boenden i egna lägenheter. Därpå utformas 
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arbetsuppgifter och metoder för ett individuellt och intensivt stöd i vad gäller boende. 

Projekten tog fart under februari 2010 och pågick fram till sommaren 2013. I samband med 

projektet utförs en utvärdering av forskare från Centrum för psykiatriforskning. Syftet med 

utvärderingen är att undersöka de effekter som projektet medför för att sedan kunna utveckla 

arbetet. Samtidigt som projektet genomförs provas olika stöd metoder i en liten omfattning 

och därpå utvecklas en modell som kan införas i hela staden. Denna utvärdering kommer att 

användas som underlag för att avgöra om modellen kan genomföras för en större målgrupp av 

personer (Stockholms stad 2014). 	

Målen	för	Stockholms	stad	
Stockholms stad har ett antal mål för att motverka hemlöshet. Nedan kommer Stockholms 

stads mål och delmål att presenteras i en kort lista. 	

Mål	

Stockholms stads övergripande mål är:	

- Att det vräkningsförebyggande arbetet ska bli intensivare. 	

- Antalet människor som lever i hemlöshet ska bli färre	

- Antalet hemlösa människor inom boendelösningar som är stadigvarande ska öka	

- Antalet hemlösa människor med sysselsättning ska öka	

- Att det ska tas hänsyn till barnperspektivet i arbetet med hemlöshet	

Delmål	

- Det finns riktlinjer för förebyggande vräkningsarbete	

- Rutiner finns på stadsdelsförvaltningarna och “Enheten för hemlösa” för samarbetet med 

andra kommunala förvaltningar. Mål för samverkan finns angivna	

- God tillgänglighet till hyresrådgivning finns på samtliga stadsdelsförvaltningar och 

”Enheten för hemlösa”. Uppsökande verksamhet är på något sätt kopplat till hyresrådgivning 	

- Samtliga som riskerar att förlora sin bostad erbjuds individuellt behovsanpassat stöd inom 

eller utanför bostaden (Stockholms stad 2013).	
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Tidigare	forskning	
Forskning om hemlöshet har ofta fokus på självupplevda erfarenheter hos hemlösa som 

Annette Rosengrens studie (2004) och Rolf Byström & Robert Irestigs (2004) studier. Det 

existerar även flera studier om hemlöshet och arbetet kring hemlöshet som Margaretha 

Järvinen & Christoffer Tigerstedts (1992) studie. Det finns även forskning om förklaringar 

till hemlöshet i Sverige och om modern hemlöshet som påverkats av utvecklingen av bland 

annat bostadsmarknaden (Rundquist & Swärd 2001, s.74).  Annan forskning om hemlöshet 

undersöker hur hemlöshetsfrågan definieras, förklaras och analyseras i olika nordiska länder 

(Järvinen & Tigerstedt 1992, s. 9).	

Nedan följer forskning från Marie Nordfeldt (1999) som fördjupar sig i frågor som fokuserar 

på hur offentlig- och privat sektor samverkar mot hemlöshet i Göteborg och Stockholm. 

Vidare följer en studie från Mats Blid (2008) med fokus på 147 av Sveriges kommuner och 

deras insatser. Detta är två huvudsakliga studier som vår studie bygger vidare på. 	

“Hemlöshet	i	välfärdsstaten:	En	studie	av	relationerna	mellan	socialtjänst	
och	frivilliga	organisationer	-	i	Stockholm	och	Göteborg”	
Nordfeldt (1999) undersöker relationerna mellan frivilliga organisationer och socialtjänst i 

Göteborg och i Stockholm. Syftet med Nordfeldts studie är att studera förekomsten och 

innebörden av lokala variationer i samband mellan den frivilliga och offentliga sektorn. Detta 

studeras inom ett nationellt välfärdssystem som ständigt förändras och särskilt när det gäller 

olika sorters insatser för personer som är hemlösa. I studien är det ett flertal likartade 

fenomen som kopplas samman. Den första är hemlöshet som är ett växande socialt problem 

särskilt i Sverige. Den andra är omstruktureringen av en välfärd som är offentligt producerad, 

vilket betyder en decentralisering av arbetsuppgifter och ansvar på en kommunal nivå. Den 

tredje är ett växande intresse för den frivilliga sektorn som producerar välfärdsservice (ibid, 

s.15). Nordfeldt (1999) undersöker och diskutera orsaker till förändringar i relationerna och i 

fördelningarna av ansvar mellan den frivilliga sektorn och den offentliga sektorn, vad gäller 

olika sorter av boendeinsatser för hemlösa personer. Nordfeldt (1999) anlägger även ett 

kulturgeografiskt perspektiv, genom att undersöka innebörden av lokala miljöer för att se de 

orsaker av förändringar i relationerna och i fördelningen av ansvar mellan den frivilliga 

sektorn och den offentliga sektorn (ibid, s.16).	

Nordfeldts (1999) studie visar att de frivilliga organisationerna i västvärlden har fått ett ökat 

intresse och en högre status inom det socialpolitiska området. Processen började växa under 
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1990-talet i Sverige i samband med trender om decentralisering och en öka privatisering av 

den offentliga sektorn. Frivilliga organisationer har på senare tid under 1990-talet fått ökat 

intresse, särskilt de som erbjuder olika sorter av insatser för hemlösa personer i samband med 

att hemlöshet då även började uppmärksammas mycket mer som ett socialt problem. På en 

lokal nivå har Sverige försökt att finna lösningar genom att olika aktörer samarbetar och 

därmed blir det mer effektivt av att använda resurserna. Samarbetet kan dock bli icke hållbart 

i situationer där det finns allt fler personer som är i behov av hjälp och där det sker 

nedskärningar inom den offentliga sektorn. Enligt Nordfeldt (1999) uppstår en oklar 

fördelning av ansvar mellan olika aktörer vilket skapar en otydlighet när det gäller individers 

rättigheter, vilket kan leda till att personer kan hamna utanför det sociala skyddsnätet och inte 

får rätt stöd. De frivilliga organisationerna agerar i de situationer där den offentliga sektorns 

insatser är otillräckliga då man vill motverka att samhället gör nedskärningar i sina 

förpliktelser. Samtidigt söker frivilliga organisationerna ett nära samarbete med kommunerna 

och de är även i behov av kommunerna för sin finansiering (ibid, s.194). 	

Enligt Nordfeldt (1999) har de frivilliga organisationerna en funktion som 

välfärdsförstärkare. De har förmågan att nå ut till personer som inte vill kontakta sociala 

myndigheter eller som tidigare har haft dåliga erfarenheter av att ha varit i kontakt med 

sociala myndigheter. De fungerar också som en förmedlande länk mellan frivilliga 

organisationer och den offentliga sektorn och även som ombudsman för personer som är 

hemlösa. Detta har blivit en betydligt mer viktig roll under 90-talet. De gör det till sin så 

kallade nisch genom att ta ett visst ansvar för individer som är hemlösa men det är även en 

nisch som legitimeras av både staten och kommunen (ibid, s.185). I sin förlängning av detta 

så har frivilliga organisationers insatser mot hemlöshet gjort att de finansieras mer ut av 

medel som är icke-offentliga. Enligt Nordfeldt (1999) innebär detta att i praktiken kan det 

göras möjligt för den offentliga sektorn att dra in sina stödinsatser för denna målgrupp. 

Balansgången av detta avgörs av vem som överväger, de ’’utfyllande välfärdsförstärkande’’ 

eller ’’möjliggörandet för den offentliga sektorns tillbakadrag’’. Det påverkas alltså av hur 

den lokala nivån ser ut. Alltså på vilket sätt som de frivilliga organisationerna är integrerade 

med de offentliga myndigheterna i den lokala praktiken. Nordfeldt (1999) har i sin studie 

kommit fram till att i Stockholm har de frivilliga organisationerna en funktion som till en viss 

del är självständig och avgränsad i arbetet med personer som är hemlösa. De är alltså inte 

särskilt införlivade med den offentliga sektorn. Den oklara fördelningen av ansvar mellan 

aktörerna i den offentliga sektorn leder till att det skapas ett behov av att frivilliga 



	 6	

organisationer inriktar sina verksamheter till de nischer som behövs när människor hamnar 

mellan stolarna. Organisationer som har en viss nisch har möjlighet till att hjälpa de personer 

som hamnar utanför det skyddsnät som den offentliga sektorn har. Utför man detta kan det 

dock bli möjligt för den offentliga sektorn att dra tillbaka sina insatser för målgruppen (ibid, 

s.186). 	

Övriga förändringar i relationerna mellan den offentliga sektorn och den frivilliga sektorn i 

Stockholm under 1990-talet var dels att:	

- Hemlösheten hade blivit betydligt svårare under 90-talet. De härbärgen/akutboenden som då 

fanns hade fått en hög belastning och individerna som bodde där beskrevs vara i ett värre 

skick, både när det gäller psykiskt och fysiskt. 	

- De otydligheter som funnits i ansvarsfördelningen i arbetet med hemlösa var mellan 

stadsdelar och Socialvårdsbyrån för hemlösa. Samt mellan de frivilliga organisationerna, 

kommuner och landsting. 	

- De frivilliga organisationerna fick en betydligt viktigare roll under 1990-talet både som 

producenter och som informanter av tjänster.	

- Det finns ett ’’fristadstänk’’ hos de frivilliga organisationerna.	

- Hos de frivilliga organisationer söks det nya möjligheter för deras finansiering i ett försök 

av att komma ifrån det beroende som de har av den offentliga sektorns ekonomi (Nordfeldt 

1999, s.153).	

Vår studie förhåller sig till en stor del till Nordfeldts (1999) studie då båda studierna 

undersöker frivilliga organisationer respektive socialtjänstens arbete med hemlöshet. Det är 

dock en del faktorer inom arbetet som har förändrats sedan 1990-talet men samtidigt går det 

att se liknande situationer som fanns både då och som även finns idag år 2016. De 

förändringar intervjupersonerna upplever ha skett är att det är en ny målgrupp som vuxit fram 

då det har inkommit en yngre generation i målgruppen som består av unga människor som 

under en längre period av sitt liv har haft ett aktivt drogmissbruk. De har en annan 

problematisk bild och får inte rätt stöd. Vanligtvis introduceras dessa unga personer till 

droger tidigt i livet och många av dem har haft ett aktivt missbruk redan från högstadiet.	

De slutsatser vi tar med oss vidare under arbetet med vår studie är kring de sammanhang där 

insatser från den offentliga sektorn inte räcker till ingriper frivilliga organisationer aktivt. En 

annan slutsats vi finner användbart är när en otydlig ansvarsfördelning mellan flera aktörer 
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uppstår skapar detta en oklarhet när det kommer till individens rättigheter. Detta kan i sin tur 

leda till att personen inte får rätt stöd och då hamnar utanför det sociala skyddsnätet. 

Frivilliga organisationer agerar i dessa situationer, de är beroende av kommunen för 

finansiering av verksamheten och söker således ett nära samarbete med kommunerna 

(Norfeldt 1999, s. 194). Sammanfattningsvis verkar Nordfeldts (1999) studie visa på att 

staten har lämnat över delar av ansvaret till civilsamhället och ”marknaden”.	

“Ett	folkhem	för	alla?	-	Kommunala	insatser	mot	hemlöshet”.		
I en något nyare studie, Mats Blids (2008) avhandling Ett folkhem för alla? - Kommunala 

insatser mot hemlöshet, ges en överblick över hur det kommunala arbetet mot hemlöshet ser 

ut. Avhandlingen utgår från fyra artiklar, men i vår studie kommer vi endast använda två. 

Vidare undersöker Blid (2008) vilka typer av boendeinsatser som finns i 147 kommuner i 

Sverige. Ett resultat visar att socialpsykiatrisk inriktning är den mest förekommande 

boendeinsatser som resultat av sociala kontrakt vad gäller boendestöd. Andra boendeinsatser 

som var förekommande är härbärge, vårdboende, jourboende, kategoriboende, boendestöd 

inom IFO, träningslägenheter och lågtröskelboende. Övriga insatser som beskrivs vara mer 

ovanligt är bland annat utslussningsboende, inackorderingshem, hotell, camping och 

halvvägshus (Blid 2008, s.52-54). Utifrån denna slutsats från Blids (2008) avhandling kan vi 

anta att dessa insatser kan förekomma i Stockholms stads arbete med hemlöshet eller så kan 

vi anta att insatserna och stödet har förändrats och utvecklats. Vår studie förhåller sig till 

Blids (2008) resultat då det ger en möjlighet att jämföra de insatser som var tillgängliga 2006 

och jämföra de med insatser som erbjuds i Stockholms stad 2016. Sedan fokuserar Blid 

(2008) på att granska diverse boendeinsatser och hur dessa är uppdelade på olika kommuner. 

I studien undersöks möjliga sammansättningar av mönster hos dessa insatser mellan olika 

kommuner. Resultatet visar att antalet boendeinsatser faktiskt överskrider antalet hemlösa en 

aning. Hos samtliga kommunkategorier är de två vanligaste insatserna rörande boende: 

boendestöd och sociala kontrakt. En av Blids (2008) slutsatser är att det utbud av 

boendeinsatser som finns i svenska kommuner verkar tillgodose det behov som finns. Dock 

existerar fortfarande problemet med hemlöshet och antal hemlösa individer verkar öka 

snarare än minska, vilket visar att problemet inte är löst. Blid (2008) förklarar att en sannolik 

anledning till detta kan vara avsaknad av överenskommelse mellan de faktiska insatser som 

erbjuds och de insatser som klienterna behöver eller önskar.  (Blid 2008, s.55-56).	

Slutligen visar Blid (2008) att en av nyckelfaktorerna för att begripa de variationer av 

hemlöshet och boendeinsatser som erbjuds är urbanisering. Urbanisering är en faktor som 
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inte kommunerna har möjlighet att påverka men resultatet visar att det existerar ett flertal 

faktorer som kommunerna har möjlighet att påverka. De faktorer som kommunerna kan 

påverka visar sig ha påverkan för hantering av problemet samt dess omfattning (ibid: 58-59). 

Slutsatserna i studien visar som sagt att urbanisering, utbredning av psykiatriska problem, 

höga hyror, individuella problem och struktur av bostadsmarknaden är huvudfaktorerna till 

hemlöshet. Det är av intresse att försöka jämföra dessa huvudsakliga anledningar till 

hemlöshet som Blids (2008) resultat visar med vårt insamlade material. Blids (2008) 

slutsatser redovisar anledningar till att personer blir hemlösa, vilket är något vi inte 

undersöker i vår studie. Vi kommer däremot kunna se dessa tendenser utifrån vårt material, 

något som kan vara intressant att jämföra. Hela Blids (2008) studie redovisar resultat och data 

som är insamlat från 147 kommuner i Sverige medan vår studie fokuserar endast på en 

kommun. Blids (2008) studie är mer generell medan vi fokuserar på stadsdelsförvaltningarna- 

och de frivilliga organisationernas arbete med hemlöshet inom Stockholm.	

Teori	och	analytiskt	ramverk	
I detta avsnitt kommer vi att förklara vad de valda teorierna behandlar då vi senare kommer 

formulera ett antal analytiska frågor utifrån governance-perspektiv och organisationsteori. 

Genomgången av det insamlade materialet tolkade vi utifrån en helhetsbild. Detta gjorde det 

möjligt för oss att se ett mönster av governance och organisation i det insamlade materialet.	

Governance-perspektiv	
I antologin Politik som organisation har Jon Pierre (2014) gjort ett kapitel bidrag där han 

redogör för governance-perspektivet. Enligt Pierre (2014) är governance en form av 

samordning och styrning. Fokus ligger mest på processerna och mindre på institutionerna och 

innefattar oftast privata och offentliga aktörer.	

Enligt Pierre (2014) är de nya formerna av governance såsom partnerskap, nätverk med 

privata aktörer, decentralisering till regionala eller lokala institutionssystem, som gör det 

möjligt för staten att driva projekt man inte har organisatoriska eller finansiella resurser att 

utföra på egen hand. Staten genomför samfinansieringsprojekt med den privata sektorn eller 

överlåter ansvar till de lokala nätverken för att de på egen hand ska implementera och 

utarbeta politiska program på nationell nivå. Detta innebär att staten “nyttjar” aktörers 

finansiella och organisatoriska medel för att genomföra sina egna projekt. Denna strategi 

bidrar till fördelar för statens egen del, men det föreligger även vissa problem med en sådan 

strategi. Det finns nätverk i olika former, vanligtvis är det aktörer som förs samman av en 
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fråga som rör ett gemensamt intresse exempelvis miljöarbete eller frågor om jämställdhet. 

Frågan kan även handla om ett territorium som är begränsat, exempelvis ett bostadsområde 

eller en stadsdel. Nätverken har oftast en grundregel om att det arbetas med frågor som är 

anledningen till att nätverket etablerades och att man till högsta grad prioriterar nätverkets 

egna intressen. Om nätverken börjar användas för att utföra beslut, istället för att de offentliga 

institutionerna gör det, kan det uppstå ett problem som kallas för responsivitet. Det andra 

problemet som kan uppstå med de senaste formerna av governance är ansvarsproblem, alltså 

problem med att kräva ansvar av viktiga aktörer. En representativ demokrati har 

förutsättningen om ett sådant utkrävande av ansvar. När aktörer som är icke-offentliga 

spenderar eller fördelar offentliga medel kan det uppstå ansvarsproblem. Det tredje problemet 

som kan uppstå är av normativ karaktär. Det innebär att i samhället borde det finnas en 

konkret skillnad mellan det som är offentlig och det som är privat. Medborgarnas relation till 

den offentliga sektorn innehåller olika värden och normer än vad man exempelvis har till en 

restaurang. Förklaringen till det förtroendet för den offentliga sektorn beror på att 

medborgarna i samhället har kännedom om att exempelvis beslutsfattandet överensstämmer 

med lagar och att det finns regler för granskning, rättssäkerhet och ansvar.  När den offentliga 

sektorn skapar ett nära samarbete med den privata sektorn eller med organisationer leder det 

till att medborgarna blir osäkra på vad som är privat och vad som är offentligt. Detta kan ha 

en negativ inverkan på de offentliga institutionerna och deras legitimitet. 	

En gemensam faktor i detta är att den offentliga sektorn “köper” handlingskraft genom ett 

nära samarbete med andra aktörer i samhället till ett pris av en mindre integritet i relation till 

dessa aktörer och sämre demokratiska värden som ansvarsutkrävande och normativt (Pierre 

2014, s. 245-247). 	

Förutsättningar för ansvarsutkrävande	

Enligt Pierre (2014) finns det ingen garanti på att statlig och kommunal förvaltning utför sitt 

arbete på rätt sätt. Det är svårt för de politiker som är ansvariga och för medborgarna i 

samhället att ha koll över allt som sker inom förvaltningarna. Därför krävs det att någon sort 

av granskning och kontroll sker för att granska att de inom styrelseskicket hanterar 

delegeringen av makten på ett ansvarsfullt vis (ibid, s.159-160).	

Möjligheten för utkrävandet av ansvar grundar sig i uppfyllandet av ett antal förutsättningar:	

-Det är möjligt att urskilja vem eller vilka som är ansvariga.	
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Den främsta innebörden för ansvarighet är att någon har ansvar för en form av verksamhet 

eller för verksamhetens resultat. Det ska finnas möjlighet att lokalisera vem eller vilka som är 

ansvariga. Om ansvaret visar sig vara otydligt kan det innebära detsamma som med inget 

ansvar överhuvudtaget, för att personen i fråga har möjlighet att hänvisa vidare. Det kan i 

sådant fall leda till otydlig fördelning av ansvar i en oändlig mängd av hänvisningar bland 

olika aktörer (Pierre 2014. s. 162). 	

-Det finns kunskap om förvaltningens arbete och möjlighet till utvärdering:	

Båda politiker och medborgare behöver verktyg som bidrar med information om hur arbetet 

utförs och de beslut som görs i verksamheternas arbetsrum. För att kunna hålla de styrande 

som ansvariga för styrningen krävs ett villkor om att arbetsprocesserna är formade av 

transparens och att de kan utsättas för kritisk utvärdering. Om medborgarna inte förses med 

information och kunskap om hur arbetet drivs är de dåligt utrustade inför deras rätt för 

utkrävandet av ansvar hos de styrande (Pierre 2014, s.163).	

Organisationsteori	
Forsells m.fl. (2007) bok Organisation från grunden är en introduktions bok inom 

organisationsteori. Det huvudsakliga fokuset i boken är på strukturperspektivet och Forsell 

m.fl. (2007) redogör för organisation och organisering (ibid, s. 3-4).	

För att organisera en verksamhet behövs det enligt Forsell m.fl. (2007) en grundförutsättning 

som ett syfte eller ett delmål. Målet eller syftet formaliseras, vilket innebär att de formuleras 

formellt eller officiellt. Verksamhetens mål kan formuleras på många olika vis (ibid:23). 	

Mål inom verksamheter är ett relevant och ett ofta förekommande styrmedel. Målen kan syfta 

på hur verksamheten drivs men även tillkännage en strategisk inriktning som råder i 

verksamheten. Målen kan vara operationella, strategiska eller taktiska och styra verksamheten 

i olika omfattningar. Målstyrning finns i en mängd olika slag och i början av nittiotalet har 

det börjat användas inom offentliga institutioner. Statsförvaltningar använder oftast en 

styrmodell som heter mål- och resultatstyrning. Denna styrmodell grundas av ledningen i 

Regeringskansliets departement som anger mål för dess myndigheter. Ledningen redogör för 

målen i regleringsbrevet som presenteras varje år. Därefter arbetar deras myndigheter med att 

realisera målen och kommunicera dem i sin verksamhet. Syftet är att dessa myndigheter 

måste återrapportera resultaten om varje mål till departementet. Ledningen i departementen 
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ska sedan se över resultaten inför nästa års uppsättning av mål. Denna strategi ska utgöra en 

del av arbetsprocessen för budget och utföras med en årlig automatik (ibid, s.126). 	

I större organisationer som innefattar många människor ökar ett behov av strukturer och 

ansvarsfördelning, vilket enligt Forsell m.fl. (2007) kallas för organisationsstruktur. I sådana 

organisationer krävs det en möjlighet av att samordna en mängd personer som samtidigt kan 

befinna sig på olika ställen. Arbets- och ansvarsfördelningen kan göras horisontellt men det 

kan också ske vertikalt mellan olika koncerner i organisationen. Hierarki består oftast av 

vertikala maktförhållanden i organisationer. Hierarkiska maktförhållanden grundas i hur 

nivåerna inom organisationen är kopplade och hur maktrelationerna ser ut (Forsell m.fl. 2007, 

s. 103). 	

Samordningsformer	

Enligt Forsell m.fl. (2007) behöver organisationer samordning, vilket är en av 

organiseringens grundbultar. Det innebär att olika arbetsmoment ska fungera tillsammans och 

personerna inom organisation måste kunna samordna arbetet (ibid, s.57). Det finns olika 

samordningsformer som gemensam samordning, samordning i förväg och målsättning. 

Målsättning är enligt Forsell m.fl. (2007) en samordningsform inom organisationer där de 

sätter upp mål som oftast är mätbara. Det innebär att fokus ligger inte endast på hur arbetet 

genomförs utan man koncentrerar sig på det som verksamheten ska nå upp till. Det innebär 

att intresset ligger i resultat av det som utförs, vilket är målen i verksamheten (ibid, s.67). 

Gemensam samordning innebär att de involverade tillsammans strävar efter att ordna 

samordningen. Detta yttrar sig i möten eller andra former av kommunikation som är 

väsentliga medel för samordningen. Denna form av samordning har sin grund i demokrati och 

medinflytande, vilket innefattar gemensam beslutsrätt och likvärdighet mellan samtliga 

deltagare. Där deltagarna diskuterar och kommunicerar med varandra och löser aktuella 

problem eller utför ett gemensamt beslutsfattande (ibid, s. 62). 	

Verksamheter kan även koordineras genom en samordning i förväg som sker innan påbörjat 

arbete. En variant är att verksamheterna kan använda reglering och det betyder att man 

strävar efter att reglera hur arbetet ska genomföras och oftast i detalj. Arbetsuppgifterna sker 

utifrån regler, instruktioner och rutiner. Det finns två former av reglering där den ena är av en 

extern karaktär och den andra är av en intern karaktär. Enligt Forsell (2007) sker intern 

reglering när det finns arbetsuppgifter i form av rutiner och de är inte speciellt kvalificerade. 

Rutinerna är oftast informella och består av underförstådda och outtalade regler. Genom 
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upprepbara uppgifter som medför rutiner, kan det skapas specifika och konkreta 

instruktioner. Extern reglering innebär att inom organisationen regleras processer även med 

regler som är mer allmänna och spridda. En del regler som är allmängiltiga kan vara av en 

“strikt” karaktär. Det innebär att reglerna måste följas och om det inte görs kan konsekvenser 

uppstå i form av olika sanktioner. Däremot finns det även “mjuka” och oskrivna regler. 

Sådana regler är oftast konventioner och etikettsregler, vilket innebär hur det ska ageras i 

olika sammanhang (ibid, s. 63-64). 	

Decentralisering	

Decentralisering kan framställas på många olika vis. Vi kommer att redogöra för Pierres 

(2014) respektive Forsells m.fl. (2007) utgångspunkter inom decentralisering och ange olika 

exempel på hur decentralisering kan ske.	

Pierre (2014) påstår att förutsättningarna av en decentraliserad ordning bidrar till en annan 

samordning och styrmodell än vad en centraliserad ordning gör. En grundläggande 

uppfattning om decentralisering är att besluten blir lämpliga och åtgärder blir korrekta om 

medborgarna själva får bestämma, utan någon inblandning av centrala politiska direktiv och 

centralbyråkrater. Decentralisering har en påverkan på den styrning och samordning som sker 

i samhället genom att huvudmannaskap och rätten till beslut ges från staten till kommunerna. 

De lokala organisationerna och det lokala näringslivet ser därför kommunerna som en 

intressant samarbetspartner. En mer allmän definition av begreppet decentralisering är att 

administrativ och/eller politisk makt och formell befogenhet flyttas från institutioner som är 

centrala till institutioner som är på en lägre nivå (ibid 2014, s. 247-251). 	

Enligt Forsell m.fl. (2007) kan organisationens ledning få en problematisk situation när de 

ska bestämma hur mycket makt av självstyre och beslutsrätt som ska förflyttas till de enheter 

som befinner sig på de lägre nivåerna inom organisationen. Denna problematik gäller 

decentralisering och centralisering inom organisationen, vilket är ett långvarigt dilemma när 

det sker en organisering. Det som oftast förekommer är att organisationer kan växelvis ändras 

av att antingen vara decentraliserad eller centraliserad detta beror på att respektive ordning 

ger upphov till olika problem som kan lösas med den andras förutsättningar (ibid 2007, s. 

135).	

De finns olika exempel på hur decentralisering förekommer. En form av att decentralisera 

organisationen kan vara att det ges en mer självständig roll till de underlydande koncernerna. 
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De kan alltså på egen hand lösa problem med samordning utan att den översta ledningen 

måste agera (Forsell m.fl. 2007, s.105). Ett annat exempel för decentralisering är när staten 

överlåter arbete och ansvar till kommunerna som på egen hand kan besluta om vad som ska 

göras och inte göras (Pierre 2014, s. 252). 	

Användning	av	teori-perspektiven	
Vi har valt att använda oss av Pierres (2014) governance- perspektiv då vi anser att den är 

passande för att försöka besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Vi kommer dels att 

undersöka samarbetet mellan stadsdelsförvaltningar och frivilliga organisationer som utifrån 

ett governance-perspektiv kan anses vara ett nätverk. Genom att studera samarbetet finns det 

möjlighet till att se hur nya former av governance kan påverka samarbetet. Det är även viktigt 

att få en förståelse för vad det är för slags samarbete mellan stadsdelsförvaltningarna och 

frivilliga organisationer, vilket Forsell m.fl. (2007) redogör i sin organisationsteori. Genom 

Forsells m.fl (2007) organisationsteori får vi även en förståelse för hur arbetet sker inom 

stadsdelsförvaltningarna genom styrning och samordning. 	

Utifrån governance-teorin och organisationsteorin har vi utformat analytiska frågor som vi 

vidare skall försöka besvara med hjälp av vårt insamlade material.  I analysen kommer vi leta 

efter svar på dessa frågor och har vidare organiserat materialet efter det. De analytiska 

frågorna vi ska ställa till materialet är:	

- Vilka är stadsdelsförvaltningarnas verksamheters huvudsakliga problem att lösa?	

- Med vilka metoder och insatser försöker verksamheterna lösa problemet de aktivt 

arbetar mot? 	

- Vad är frivilliga organisationers huvudsakliga problem att lösa?	

- På vilket sätt försöker verksamheterna lösa problemet? 	

- Vilka verksamheter samarbetar med varandra och på vilka sätt visar detta sig?	

- Vilken typ av samarbete existerar mellan stadsdelsförvaltningarna och de ideella 

organisationerna? 	

- Hur upplever informanterna samarbetet?	

- Hur uppfattas problembilden i arbetet med hemlöshet av informanterna? 	

Metod	
I denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Kvalitativ metod passar 

denna studie då vi vill kunna fördjupa oss i vår undersökning och genom denna metod kan vi 
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försöka beskriva vad, hur och varför (Esaiasson m.fl. 2007, s. 237). Vi har valt att utföra 

kvalitativa intervjuer då vi anser att detta är en relevant metod för att få möjlighet att uppfylla 

vårt syfte och besvara vår frågeställning. Med kvalitativa intervjuer är vårt mål att få 

informanternas egna uppfattningar, upplevelser och åsikter kring de ställda frågorna. 

Fördelen med den valda metoden är att vi får möjlighet att ta del av intervjupersonernas 

upplevda verklighet kring de sociala problem de arbetar med. Detta ger oss möjlighet att 

upptäcka möjliga mönster i materialet samt att jämföra dem med varandra. Detta är även en 

del av begränsningen av den valda metoden då det är viktigt att komma ihåg att 

intervjupersonernas upplevda verklighet nödvändigtvis inte representerar resterande grupp av 

personer som arbetar med samma sociala problem. Intervjufrågorna kommer att vara 

kontextbundna till studiens ämne. Resultatet kommer att redovisas utefter en rad analytiska 

frågor vi format utifrån de valda teorierna. Allt eftersom resultatet redovisas kommer detta 

analyseras i texten. I avsnittet nätverk kommer en nätverkskarta presenteras och kopplas till 

governance-teorin för att tydliggöra de relevanta samarbeten som existerar mellan 

verksamheterna. 	

Urval	
För att kunna besvara vår frågeställning har vi valt att genomföra intervjuer med personer 

som arbetar med bostadslösa och utsatta människor inom frivilliga organisationer och 

stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Det existerar 14 olika stadsdelsförvaltningar som 

Stockholms stad är indelad i och respektive stadsdelsområde omfattar flera stadsdelar. 

Stadsdelsförvaltningar arbetar med och har ansvar för flera områden bland annat: 

stadsmiljöarbete, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, äldreomsorg, stöd och insatser 

för personer med funktionsnedsättning mm (Stockholms stad 2016b).	

Urvalet består av fyra stadsdelsförvaltningar och ”Enheten för hemlösa” som är en del av 

Stockholms stad samt fem ideella organisationer som arbetar på olika sätt med hemlöshet i 

Stockholm. Vidare kommer vi att presentera samtliga intervjupersoner, deras huvudsakliga 

arbetsuppgifter och vilken verksamhet de arbetar med.	

Stockholms	stad	
Urvalet av de som arbetar inom Stockholms stad är följande:	

- Marika arbetar på Bromma stadsdelsförvaltning som biträdande enhetschef och 

Emelie arbetar som boendelots på Resursenheten: boende och resurs för vuxna.	
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- Helena och Jesper arbetar som uppsökare på Enskede-Årsta-Vantör 

stadsdelsförvaltning med utredning och öppenvård.	

-  Bernt-Olof och Suad arbetar som samordnare på Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. 	

- Jenny arbetar som hyresrådgivare Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och inom 

vräkningsförebyggande arbete 	

- Annika arbetar på ”Enheten för hemlösa” inom Stockholms stad. 	

Frivilliga	organisationer	
Urvalet av de som arbetar inom frivilliga organisationer består av:	

- Lennart är verksamhetschef och arbetar på Frälsningsarméns akutboende vid 

Midsommarkransen. 	

- Ethel är grundare för Gula Änglarna vilket är en ideell organisation som arbetar med 

hemlöshet i Stockholm.	

- Claes arbetar som verksamhetschef på Convictus. 	

- Eva är grundare av och ledare för Kammis textilverkstad som är en ideell organisation 

som arbetar med hemlöshet i Stockholm.	

-  Pia som är VD för Situation Sthlm. 	

	

Vi har valt att intervjua dessa personer eftersom de arbetar som gräsrotsbyråkrater och har en 

direkt kontakt med personer som är hemlösa. De kan antas ha bäst inblick i hur arbetet med 

hemlöshet bedrivs i respektive organisation. Micheal Lipskys (1980) teori om Street-level 

bureaucrats kan på svenska översättas till gräsrotsbyråkrater. Dessa är exempelvis 

socialarbetare, poliser, advokater eller lärare (ibid, s.3). Gräsrotsbyråkrati utgår från 

begreppet ”byråkrati” som ursprungligen betyder “tjänstemannastyre” (Johansson 2007, 

s.27). Vissa av intervjupersonerna arbetar som socialarbetare, boendelots eller som uppsökare 

inom socialtjänsten.  Intervjupersonerna inom de frivilliga organisationerna arbetar på olika 

sätt inom akutboende, mötesplaster eller ute i staden med personer som är hemlösa. 

Informanter från de ideella organisationerna klassas inte som gräsrotsbyråkrater utifrån den 

definitionen vi valt att använda dock anser vi att de arbetar på liknande sätt. De arbetar aktivt 

och nära de hemlösa och utsatta människor i Stockholm vilket gör de intressanta och 

relevanta att inkludera i denna studie. 	

Tillvägagångssätt	
I denna studie har vi använt oss av ett strategiskt urval för att komma i kontakt med personer 

som arbetar inom det område vi vill undersöka. Urvalet är strategiskt eftersom att 
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stadsdelsförvaltningarna är placerade i Stockholm som är det området där vi vill undersöka 

hemlöshetsfrågan och de tillhör Stockholms stad. Vidare innefattar detta att urvalet utformas 

utifrån vårt ämne och det vi vill studera. Förutom strategiskt urval har vi även använt oss av 

snöbollsurval vid ett tillfälle vilket betyder att man använder sig av personer man varit i 

kontakt med innan som hänvisar vidare till andra potentiella intervjupersoner (Alvehus 2013, 

s.67-68). 	

Vi kontaktade samtliga stadsdelsförvaltningar inom Stockholms stad. Vi skickade mail till 

stadsdelsförvaltningarnas mailadresser som vi hittade på Stockholms stads hemsida. Några 

svarade att de hade vidarebefordrat mailet till en lämplig enhet inom verksamheten och sedan 

fick vi även andra svar som var direkt från enheterna som hade fått mejlen vidarebefordrade 

till sig. I ett par mail fick vi även tips till lämplig enhet och mailadresser till personal som 

arbetar där som vi kunde kontakta. Vi fick totalt svar från fyra av 14 stadsförvaltningar. 

Dessa är Bromma stadsdelsförvaltning, Skarpnäck stadsdelsförvaltning, Spånga-Tensta 

stadsdelsförvaltning och Enskede-Ersta-Vantör stadsdelsförvaltning. Vi fick även svar från 

”Enheten för hemlösa” som är en enhet tillhörande socialförvaltningen i Stockholm 

(Stockholms stad 2016a). 	

Vi använde sedan Googles sökmotor och skrev in “Frivilliga organisationer + Stockholm” 

och utifrån de sökalternativ som dök upp valde vi ut de alternativ som var:	

1. Ingick i listan på svar av sökningen. 

2. Organisationer som var kända och som vi hört talas om tidigare.  

3. En del av verksamheterna vi valde ut att mejla fick vi via stockholm.se → Stöd till 

hemlösa → Dag och nattverksamhet.  

	

Vi valde bort mindre kända organisationer då vi utgick från antagandet: ju mer känd en 

organisation är desto större och mer organiserat arbete kan verksamheten ha. Detta behöver 

nödvändigtvis inte påverka urvalet negativt. 	

Utifrån detta mailade vi sju frivilliga organisationer där fem tackade ja till en intervju medan 

två tackade nej. Sociala center som tillhör Frälsningsarmén tackade ja till en intervju, men vi 

hade problem med att boka in en intervju då det skedde flera ombokningar som resulterade 

att vi till slut tackade nej. Gula änglarna blev vi tipsade om att kontakta vid en av 

intervjuerna. Convictus hade vi kontaktat tidigare men vi fick även råd sedan av 

intervjupersonerna på Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning om att kontakta Bryggan 
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som är en del av Convictus verksamhet i Högdalen. Vi fick ett telefonnummer till Bryggan 

som vi ringde till ett par gånger men fick inget svar. Vi beslutade oss för att återigen kontakta 

Convictus verksamhetschef via mail och fick därefter en intervju.	

Material	
Materialet kommer att utgöra det vi skall analysera senare i resultat- och analysavsnittet. 

Materialet består utav transkriberingen av intervjuerna vi genomförde med samtliga 

informanter. Här nedan redovisas en kort lista om de stadsdelsförvaltningar och “Enheten för 

hemlösa” som ingår i vårt urval. Det ges även information om vilken enhet vi besökte och om 

deras arbetsområden. Vidare kommer vi att vara mer ingående i deras huvudsakliga 

arbetsuppgifter och hur de arbetar i respektive verksamhet. Beskrivningarna kommer från 

intervjupersonerna under själva intervjutillfället.	

- Bromma stadsdelsförvaltning: Vi besökte enheten som heter Resursenheten för 

hemlösa: Boende och Resurs för vuxna. Det är en enhet som tillhör Bromma 

stadsdelsförvaltning och denna enhet är en uppsökande verksamhet. De arbetar även 

med vräkningsförebyggande insatser samt boende i form av tränings- och 

försökslägenheter.	

- Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning: Vi besökte enheten för utredning och 

öppenvård som tillhör Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning. Det är en 

uppsökande verksamhet där en del av arbetsuppgifterna består av utredning och 

öppenvård.	

- Skarpnäck stadsdelsförvaltning: Vi besökte mottagningsenheten som tillhör 

Skarpnäck stadsdelsförvaltning. Där bedriver de ett aktivt vräkningsförebyggande 

arbete som kallas för BOSAM.	

- Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning:  Vi besökte mottagningsenheten: Hbt och 

vräkningsförebyggande team. De har ett uppdelat arbete som uppsökande och 

förebyggande verksamhet. De arbetar med insatser vad gäller boende genom försöks- 

och träningslägenheter. De arbetar med Bosök.	

- ”Enheten för hemlösa”:  Personalen inom enheten jobbar med budget- och 

skuldrådgivning under dagtid. Efter kontorstid arbetar de med tak-över-huvudet-

garantin och hjälper personer som inte har någonstans att sova. De arbetar även 

stadsövergripande och är stadsdelsförvaltningarnas förlängda arm.	

	

Beskrivning av frivilligorganisationerna	
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Nedan redovisas en lista av de frivilligorganisationer vi intervjuade. Vi kommer att gå 

igenom information om vad respektive verksamhet gör och vad de erbjuder för stöd. 

Beskrivningarna kommer från intervjupersonerna under själva intervjutillfället.	

- Frälsningsarméns Akutboende: Denna verksamhet är ett akutboende och 

korttidsboende för bostadslösa män. Akutboendet består av trettio platser som är ett 

tillfälligt boende. Sex av dessa platser är självvalda nykterhet- och drogfritt boende.	

- Convictus: Detta är en ideell förening som arbetar med hemlöshet, drogberoende och 

hälsa. Convictus har olika verksamheter med olika uppdrag. Bryggan Vantör, 

Bryggan Hjorthagen och Råd & Stöd är dagverksamheter för hemlösa personer. 

Nattbryggan är ett natthärbärge för EU- och tredjelandskvinnor som är hemlösa och 

Hälsocenter som är att hälsoarbete för individer som försöker bli av med 

missbruksberoende och hemlöshet.	

- Gula änglarna: Detta är en ideell organisation som arbetar med individer som är 

hemlösa och med andra som lever i utsatta förhållanden. De hjälper denna målgrupp 

genom stöd och råd, vilket erbjuds utifrån de behov som individen har.  Detta kan 

vara i form av tandläkarvård, matkuponger och glasögon. 	

- Kammis textilverkstad: Denna verksamhet är en ideell organisation och textilverkstad 

som ligger i en av Sankt Peterskyrkans källarlokaler. Verksamheten förlitar sig på 

donationer och ideell arbetskraft. Det är en mötesplats för personer som lever i 

hemlöshet eller i utsatta situationer men alla är välkomna. Dit kan personer komma 

för att lära sig sticka och sy, umgås, fika och äta lunch för tjugofem kronor. Mat 

skänks från en ICA affär och bröd från konditorier i närheten som delas ut till de 

behövande hemlösa. Verksamheten har öppet på tisdagar och torsdagar.	

- Situation Sthlm: Situation Sthlm är en gatutidning som säljs av människor som är 

hemlösa och socialt utsatta. Många utav de som arbetar som försäljare skriver i 

tidningen. Tidningen tar avstamp i frågor som rör hemlöshet och social utsatthet.	

Genomförande	av	intervjuer		
Intervjuerna som genomfördes och användes som grund till denna studie var mellan 30-90 

minuter långa. Intervjuerna med socialarbetare, boendelots eller som uppsökare inom 

socialtjänsten skedde på respektive stadsdelsförvaltning. Intervjuerna med personerna som 

arbetar inom frivilliga organisationer skedde på respektive verksamhet förutom en som hölls 

på ett café och två som var över telefon. Plats för intervjun fick informanterna välja själv för 

att skapa en trygg och bekväm miljö vilket är väldigt viktigt för oss. Då personerna i fråga är 
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villiga att ställa upp på en intervju anser vi att det är viktigt att informanten får fatta beslut om 

mötesplats (Trost 2010, s. 65-66). Under intervjun var det en av oss som hade huvudansvaret 

att ställa frågor och leda intervjun, medan den andra förde anteckningar och kunde flika in 

med följdfrågor när det passade. Intervjuerna hade en låg grad av standardisering vilket 

innefattar att vi anpassade intervjun efter respektive informant. Detta visade sig genom att 

informanten kunde styra ordningen av frågorna och vi ställde de i den ordningen de passade 

utefter samtalet. Vi ställde även följdfrågor utefter de svar vi fick. Låg grad av 

standardisering var mest passande för vår studie då variationsmöjligheterna är stora, vilket 

passar våra informanter som är av stor variation (Trost, 2010 s. 39). Under intervjuerna valde 

vi att använda en mobil som har ljudupptagare för att spela in samtalet. Detta för att 

underlätta vid transkribering men även för att utvärdera vår insats i intervjun och för att 

möjligtvis förbättra den till kommande intervjuer (Trost 2010, s. 74).   	

Etik		
Det är inte endast vid datainsamlingen som den intervjuade har rätt till sin egen värdighet och 

integritet, utan även vid förvaring av material och vid intervjutillfället. Detta är en del vi 

försökte ta hänsyn till vid varje intervjutillfälle. Vi var tydliga redan vid mejlkontakten vad 

denna studie skulle handla om och att vi var intresserad av en intervju. På detta sätt fick vi 

samtycke till att utföra intervjuer med samtliga informanter, en av flera etiska aspekter vi tog 

hänsyn till (Trost 2010 s. 123-123). En annan viktig etisk del var att vi tillfrågade varje 

informant innan intervjun om vi fick lov att spela in intervjun. Inspelningens syfte var att vi 

skulle kunna transkribera och använda materialet senare. Vi var även tydliga med att det var 

det enda syftet med inspelningen och att ingen annan skulle få ta del av den. Detta ser vi som 

en viktig del av etiken kring genomförandet av dessa intervjuer. Under en intervju framkom 

det ett problem med samarbetet mellan organisationen och en stadsdelsförvaltning i 

Stockholms stad. Vi valde att inte nämna denna förvaltning vid namn då det kan röra sig om 

känslig information.	

Generaliserbarhet	och	trovärdighet	
En återkommande konflikt mellan kvalitativa och kvantitativa forskare är möjligheten att 

generalisera resultat utifrån ett mindre antal fallstudier (Esaiasson m.fl. 2007, s. 180). 

Forskning bör sträva efter att uppnå möjligheten att yttra sig om det generella och inte det 

specifika. Det bör därför vara av intresse att försöka finna återkommande samband och 

mönster, inte enskildheter (Esaiasson m.fl. 2007, s. 26). Strävan ska således inte vara att 

generalisera till individer i en mening som är statistisk utan istället ska intresset vara att 
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generalisera teoretiska fenomen i tankeslag och tolkningar av världen. Vi undersöker inte hur 

många av personerna som tolkar världen på ett specifikt sätt utan vi vill undersöka frekvensen 

av diverse sätt att se på världen (Esaiasson m.fl 2007, s. 189). 	

För studiens trovärdighet är det av vikt att dess frågeställningar, syfte, teori och forskning är 

enhetlig. Då vi valt att använda oss av en kvalitativ metod i denna studie så är det av 

betydelse att ständigt utgå ifrån studiens syfte och frågeställning samt att det som avses att 

undersökas faktiskt undersöks (Bryman 2011, s.50). Vi har valt att utgå från en intervjuguide 

vid samtliga intervjutillfällen och haft avsikt att utföra varje intervju på ett likartad vis för att 

stärka trovärdigheten i vår studie. I ett försök att stärka trovärdigheten ytterligare har vi visat 

att vårt insamlade material är betydelsefullt för våra frågeställningar och syfte (Bryman 2011, 

s. 254). 	

Resultat	och	Analys	
Utifrån governance-teorin har vi formulerat en rad analytiska frågor som vi sedan ställt till 

vårt material. Vi har valt att strukturera analysen efter dessa frågor och presentera 

undersökningen med hjälp av de analytiska frågorna. Analysen är uppdelad i tre huvudsakliga 

avsnitt. Till en början presenteras avsnittet organisation och målsättning. I detta avsnitt 

undersöks materialet från stadsdelsförvaltningarna och efter det materialet från de ideella 

organisationerna. Nästa avsnitt är nätverk som bland annat innefattar en nätverkskarta för att 

illustrera de samarbeten som existerar mellan verksamheterna. Slutligen presenteras avsnittet 

Problembild där informanterna beskriver den problembild de upplever i sitt arbete med 

hemlöshet. 	

Organisation	och	målsättning	
I detta avsnitt kommer vi att undersöka hur frivilliga organisationer och 

stadsdelsförvaltningarna inom Stockholms stad arbetar med att motverka och förebygga 

hemlöshet. Detta studeras utifrån Forsells m.fl. (2007) organisationsteori gällande olika 

samordningsformer inom organisationer. Till en början undersöks detta med 

stadsdelsförvaltningarna inom Stockholms stad och sedan med de frivilliga organisationerna. 

Vi kommer att använda oss av några av de analytiska frågor som vi presenterade i 

teoriavsnittet. Vi ska besvara dessa frågor utifrån vårt insamlade material. Här nedan kommer 

vi att undersöka stadsdelsförvaltningarnas arbete med utgångspunkt i Stockholms stads mål 

för arbetet med hemlöshet som vi tidigare redogjorde för i bakgrundsavsnittet. Detta relateras 

till de uppgifter våra informanter gav under intervjutillfället.	
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- Vilka är stadsdelsförvaltningarnas verksamheters huvudsakliga problem att lösa?	

- Med vilka metoder och insatser försöker verksamheterna lösa problemet de aktivt 

arbetar mot? 	

Vårt resultat visar att stadsdelsförvaltningarnas huvudsakliga problem att lösa är hemlöshet 

som människor lever i eller riskerar att hamna i. Verksamheterna arbetar aktivt för att 

motverka och förebygga hemlöshet. Stadsdelsförvaltningarna inom Stockholms stad jobbar 

på liknande sätt för att förebygga hemlöshet.  Det finns likartade insatser och målsättningar i 

respektive verksamhet men arbetssätten kan se olika ut. 	

Målstyrning	

Vi tolkade utifrån materialet att samtliga stadsdelsförvaltningar använder en styrmodell som 

kallas för mål- och resultatstyrning då de arbetar till stor del utifrån Stockholms stads 

övergripande mål för arbetet med hemlöshet (Forsell 2007, s.126). Här nedan presenteras en 

lista på de övergripande målen vi presenterade tidigare. Senare kommer en lista att 

presenteras på delmålen. I listan kommer vi att relatera Stockholms stads mål för arbetet med 

hemlöshet till den information vi fick av intervjupersonerna. 	

- Vräkningsförebyggande och färre personer i hemlöshet: Genom intervjuerna 

framkom det att samtliga stadsdelsförvaltningar arbetar efter dessa mål på en 

strategisk nivå. Det första målet är att det vräkningsförebyggande arbetet ska bli 

intensivare uttrycks i samtliga stadsdelsförvaltningarna genom att deras huvudsakliga 

mål är att arbeta vräkningsförebyggande och att förhindra att individer riskerar att bli 

hemlösa. Skarpnäck-, Bromma- och Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning 

nämner att de även strävar efter att uppfylla Stockholms stads mål om att antalet 

personer i hemlöshet ska minska.	

	

- Boendelösningar: Ett annat mål inom Stockholms stad är att antalet hemlösa 

personer i stadigvarande boendelösningar ska öka. I intervjuerna framkom det att 

insatserna hos Bromma stadsdelsförvaltning och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 

främst är boendelösningar i olika former. Båda stadsdelsförvaltningar har långsiktiga 

mål om att individen ska, genom dessa boendelösningar, uppnå ett eget självständigt 

boende. I Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning erbjuds möten som kallas för Bosök där 

familjer får information om hur bostadsmarknaden fungerar i Sverige. Här följer en 

lista på de olika insatserna i form av boende:	
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- Försöks- och träningslägenhet: Bromma-, Skarpnäck- och Spånga-Tensta 

stadsdelsförvaltningar har två former av lägenheter som de erbjuder, den ena är 

träningslägenheter och den andra är försökslägenheter. Träningslägenhet är ett boende 

som personen under minst ett år måste kunna visa att den kan bo och sköta en egen 

lägenhet. Detta krävs för att personen senare ska kunna ansöka om en 

försökslägenhet. Syftet med en försökslägenhet är att personen ska komma vidare till 

ett eget boende genom att ta över kontraktet och då bor individen på “försök” minst 

ett till tre år. 	

	

- Jourlägenheter: Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning erbjuder även insatser i form av 

jourlägenheter som till största del är för de familjer som har bott på vandrarhem under 

längre tid. Familjerna har då ett kontrakt för att bo i jourlägenheter och de kan bo där 

från en månad upp till tre månader.	

	

- Bosök: Många av de familjer som bor i Spånga-Tensta har varit bosatt i Sverige under 

en kort tid vilket ofta innebär att de inte har kunskap om systemet. De träffar dessa 

familjer en gång i månaden och går igenom grundläggande fakta om hur 

bostadsmarknaden fungerar och hur systemet ser ut i Sverige. Många vill bo kvar i 

Stockholm och där försöker socialtjänsten ge dem realistiska lösningar men som 

många individer ofta inte är öppna för. Många har även en uppfattning om att 

socialtjänsten ska lösa deras bostadslöshet och ge dem ett boende. Socialtjänsten 

försöker därför att ge dem en verklighetsbild om att socialtjänsten inte har möjlighet 

ge ut lägenheter, utan de måste på egen hand söka bostad. De motiverar och 

uppmuntrar individerna till att de ska vara självständiga och ta ansvar över sin 

situation.	

	

Här nedan presenteras en lista på de delmål vi presenterade i avsnittet bakgrund. Stockholms 

stads mål för arbetet med hemlöshet innefattar även delmål i form av rutiner och riktlinjer. I 

listan kommer vi att relatera Stockholms stads delmål för arbetet med hemlöshet till den 

information vi fick utifrån informanterna. 	
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- Riktlinjer för förebyggande vräkningsarbete: Ett av delmålen är att det finns 

riktlinjer för förebyggande vräkningsarbete. Utifrån intervjuerna framgår det tydliga 

praktiska rutiner och målsättningar för hur det vräkningsförebyggande arbetet går till. 

De har ett nära samarbete med hyresvärdar och medverkar i alla avhysningar som sker 

genom att förhandla med hyresnämnden. Ett annat delmål är att individer som riskerar 

att förlora sin bostad erbjuds individuellt behovsanpassat stöd i eller utanför bostaden. 

Vi upplevde att Skarpnäck stadsdelsförvaltning, Enskede-Ersta-Vantör 

stadsdelsförvaltning och Bromma stadsdelsförvaltning även har fokusområden när det 

gäller individuellt anpassat stöd. Där är målet att individer ska förses med insatser och 

stöd utifrån sina behov. Utifrån själva enheterna erbjuds olika former av insatser som 

kan vara öppenvårdsinsatser och om personen behöver ytterligare stöd kan man 

exempelvis koppla på enheten för ekonomiskt bistånd eller socialpsykiatrin. 	

	

- Uppsökande: Ett annat delmål är att uppsökande verksamhet på något sätt ska vara 

kopplat till hyresrådgivning. Utifrån intervjuerna framgick det att samtliga 

stadsdelsförvaltningar arbetar liknande när det gäller uppsökande verksamhet och de 

är på något vis även kopplat till hyresrådgivning. Uppsökarna arbetar med hyres- och 

skuldrådgivning och med andra liknande vräkningsförebyggande insatser som att nå 

personer som är hemlösa eller som riskerar att bli hemlösa och som inte har sökt hjälp 

eller stöd. Uppsökarna vistas i miljöer där hemlösa personer och personer som 

riskerar att bli hemlösa befinner sig för att skapa en kontakt och informera om vilken 

hjälp som de har rätt till. 	

	

- Hyresrådgivning: Ett av Stockholms stads delmål är att god tillgänglighet för 

hyresrådgivning ska finnas på samtliga stadsdelsförvaltningar och ”Enheten för 

hemlösa”.  Skarpnäck stadsdelsförvaltning erbjuder hyresrådgivning för att förhindra 

avhysningar och när det gäller mer komplicerad ärenden kring skulder kan man få 

hjälp av en skuldrådgivare. ”Enheten för hemlösa” kan även erbjuda stöd och hjälp i 

form av hyresrådgivning. Enskede-Ersta-Vantör stadsdelsförvaltning har påbörjat ett 

arbete med individer som har hyresskulder.	
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Stockholms stad har, som tidigare nämnts, abstrakta och övergripande mål och även ett flertal 

delmål som många av stadsdelsförvaltningarna verkar ha infört i verksamheterna genom 

riktlinjer och målsättning. En stor del av stadsdelförvaltningarna lyckas uppfylla många av de 

mål som Stockholms stad har. Skarpnäck stadsdelsförvaltning och Spånga-Tensta har 

liknande mål kring att inga barnfamiljer ska bli avhysta. Enligt Jenny på Skarpnäck 

stadsdelsförvaltning har detta mål uppfyllts varje år sedan 2010. Det andra målet som de 

strävar efter är att inte mer än tio vuxna individer ska bli avhysta under året och det målet 

uppfylldes då det bara var en person som blev avhyst år 2015. Det tredje målet är att de ska 

medverka i alla avhysningar som sker genom att förhandla i hyresnämnden. Enligt Marika 

från Bromma har de goda resultat när det gäller personer som ska ta över sitt kontrakt på 

försökslägenheter. År 2015 var målet för Stockholms stad att minst tjugo procent skulle ta 

över sitt kontrakt och inom Bromma stadsdelsförvaltning hade trettioåtta procent tagit över 

sitt kontrakt.	

Vi redogjorde i avsnittet tidigare forskning att Blid (2008) kom fram till de mest 

förekommande boendeinsatser för de 147 kommuner som ingick i studien. Dessa var 

lågtröskelboende, träningslägenheter, jourboende, kategoriboende, boendestöd inom inidivid- 

och familjeomsorg samt härbärge (ibid, s. 52). Utifrån vårt material kan vi se likheter med 

insatser och de insatser Stockholms stad bland annat erbjuder. Våra informanter nämnde 

bland annat träningslägenheter, lågtröskelboende, jourlägenheter och härbärge som insatser. 	

Samordningsform	

I teoriavsnittet redogjorde vi för gemensam samordning som enligt Forsell m.fl. (2007) 

innebär att de involverade tillsammans strävar efter att ordna samordningen (ibid, s. 62). Det 

förefaller som att Skarpnäck stadsdelsförvaltning och Enskede-Årsta-Vantör 

stadsdelsförvaltning använder sig av en gemensam samordningsform. I Skarpnäck 

stadsdelsförvaltning är det ett flertal enheter som deltar på dessa BOSAM möten. Från varje 

enhet utses biträdande chef, gruppledare och handläggare som ska delta på dessa BOSAM 

möten. Dessa har mandat om att delta på dessa möten för att diskutera och besluta om olika 

lösningar tillsammans. Deltagarna går även igenom alla ärenden och diskuterar kring aktuella 

hyresskulder, vanvård och störningar. Därefter utförs gemensamma planeringar om hur de 

ska gå tillväga och sedan görs uppföljning av ärenden. En gång i månaden har de möte med 

Stockholms Hem och Svenska Bostäder. Uppsökarna på Enskede-Årsta-stadsdelsförvaltning 

har funnit inspiration från BOSAM som finns i Skarpnäck stadsdelsförvaltning. De har 
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nyligen påbörjat ett liknande arbete med BOSAM. De har färre ärenden än vad Skarpnäck 

stadsdelsförvaltning har och de arbetar främst med personer som har hyresskulder. Deras 

BOSAM möten hålls var fjortonde dag.	

Frivilliga organisationer	

Nedan följer några av de analytiska frågor som vi presenterade i teoriavsnittet. Vi ska besvara 

dessa frågor utifrån vårt insamlade material. Genom dessa frågor kommer vi att undersöka de 

frivilliga organisationernas arbete utifrån samordningsformen om reglering som vi tidigare 

redogjorde för i teoriavsnittet. Detta relateras till de uppgifter våra informanter gav under 

intervjutillfället.	

- Vad är frivilliga organisationers huvudsakliga problem att lösa?	

- På vilket sätt försöker verksamheterna lösa problemet? 	

Frivilliga organisationers huvudsakliga problem liknar det som finns hos 

stadsdelsförvaltningarna eftersom att frivilliga organisationer också strävar efter att lösa 

hemlöshet som människor lever i eller riskerar att hamna i. Frivilliga organisationer arbetar 

även aktivt för att motverka och förebygga hemlöshet. De frivilliga organisationerna arbetar 

på liknande sätt för att förebygga hemlöshet. Insatser och målsättningar för att förebygga 

hemlöshet är relativt lika men det kan förekomma skillnader i arbetssätt, rutiner och riktlinjer 

i verksamheterna.	

Samordningsform 	

För att få en mer förståelse för hur de olika frivilliga organisationerna arbetar för att 

förebygga hemlöshet utgår vi från samordningsformen om reglering. Detta innebär en i 

förväg samordning vilket tydliggör de olika rutiner och anvisningar som de har för hur arbetet 

ska utföras i vissa situationer (Forsell 2007, s.63).	

Intern reglering	

Enligt Forsell (2007) förekommer intern reglering när det finns arbetsuppgifter i form av 

rutiner och som inte är speciellt kvalificerade (ibid, s.63). Utifrån det insamlade 

intervjumaterialet kunde vi tolka att de frivilliga organisationerna som var helt ideella 

använde sig mer av en intern reglering. Detta förekom framförallt hos Kammis textilverkstad 

och Gula Änglarna eftersom att de inte hade specifika riktlinjer eller kvalificerade 

arbetsuppgifter i respektive verksamhet. De hade informella rutiner och underförstådda regler 
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för hur de får eller bör göra i vissa situationer. Kammis textilverkstad har exempelvis 

informella och muntliga överenskommelser när det gäller ansvarsfördelningen inom 

verksamheten och de diskuterar med varandra om hur de ska dela upp arbetet. Det finns inga 

särskilda regler eller krav för de som besöker Kammis textilverkstad förutom att individen 

ska sköta sig och inte vara våldsam eller hotfull. Gula Änglarna skriver på sin hemsida att de 

erbjuder olika insatser efter behov i form av till exempel tandvård, glasögon och 

matkuponger. De skriver att de givetvis ställer krav hos personer som de hjälper. När vi under 

intervjun har ifrågasatt kraven har vi inte fått mycket till svar än att det görs en viss 

uppföljning av hur det går för personen efter att insatsen har genomförts. Vi tolkar detta som 

att det inte finns bestämda rutiner eller specifika regler i deras bedömning när de beviljar 

insatser för individer.	

Extern reglering	

Extern reglering innebär att inom organisationen regleras processer även med regler som är 

mer allmänna och spridda. En del regler som är allmängiltiga kan vara av en ’’strikt’’ 

karaktär (Forsell 2007, s. 64).Vår tolkning hos de större och mer etablerade frivilliga 

organisationerna som inte var helt ideella var att det förekom en mer extern reglering. Till 

skillnad från de frivilliga organisationerna hade de mer tydliga rutiner och specifika regler för 

hur arbetet skulle utföras. Frälsningsarmens Akutboende hade exempelvis tydliga rutiner för 

de individer som placeras i akutboendet. För att en person ska erbjudas en plats på härbärget 

ska en enskild socialsekreterare ringa och boka en plats.  När en gäst som vänder sig till 

akutboendet utan att ha bokat en plats ska personalen ringa till ”Enheten för hemlösa” eller 

socialtjänsten som får fatta ett beslut om platsen ska beviljas. De ställer inga krav på att 

gästen ska vara nykter för att personen ska få vistas i akutboendet, däremot får de inte bruka 

alkohol eller droger i boendet.  För att skrivas in som försäljare åt Situation Sthlm måste 

personen uppfylla en del krav. Det som krävs är att personen måste tillhöra deras målgrupp, 

vilket innebär att man är hemlös eller socialt utsatt och att man även har rätt till samhällets 

sociala stöd. De måste även sköta sin försäljning och ha en försäljningslegitimation. Många 

av försäljarna har ett missbruksproblem och/eller en psykisk ohälsa, vilket är acceptabelt men 

personerna får däremot inte uppträda påverkade. 	

Sammanfattningsvis upptäckte vi skillnader mellan frivilliga organisationer och 

stadsdelsförvaltning som var att det skiljde sig mellan stora och små organisationer. 

Stadsdelsförvaltningarna var stora och väl etablerade verksamheter. Frivilliga 



	 27	

organisationerna bestod av mindre verksamheter eftersom att de hade relativt enkla strukturer 

och inte lika stort behov av samordning, styrning och ledning som exempelvis 

stadsdelsförvaltningarna hade. Stadsdelsförvaltningarnas verksamhet verkade vara av en mer 

hierarkisk karaktär med en mängd olika enheter. Vi tolkade att frivilliga organisationernas 

organisatoriska överbyggnad är i en betydligt mindre omfattning än det som finns i 

stadsdelsförvaltningarna (Forsell 2007, s. 141).	

Nätverk	
Likt ovan är följande analytiska frågor framtagna från governance-teorin och sedan ställda till 

vårt material. Följande frågor fokuserar på nätverk hos samtliga verksamheter och nätverk 

mellan stadsdelsförvaltningarna och de ideella organisationerna. För att svara på frågan kring 

nätverk kommer vi presentera en nätverkskarta. Det är en karta över relationer som är 

exempel på en viss typ av governance med bland annat vertikala och horisontella samarbeten. 

I denna kommer vi sammanfatta de samarbeten som existerar mellan verksamheterna men 

även betydande samarbeten som nödvändigtvis inte ingår i informanter. 	

De analytiska frågor som vi kommer att använda i detta avsnitt är:	

- Vilka verksamheter samarbetar med varandra och på vilka sätt visar detta sig?	

- Vilken typ av samarbete existerar mellan stadsdelsförvaltningarna och de ideella 

organisationerna? 	

- Hur upplever informanterna samarbetet?	

En form av decentralisering kan ske när det ges en mer självständig roll till de underlydande 

koncernerna (Forsell m.fl. 2007, s.105). Vi tolkade utifrån vårt material att mönstret av 

samarbetsstruktur var av ett mer horisontellt samarbete (Forsell m.fl. 2007, s 103). Detta 

uppfattade vi genom att samtliga frivilliga organisationer, som samarbetade med 

stadsdelsförvaltningarna, upplevdes som betydligt självständiga inom verksamheten. Med 

självständiga menar vi att de själva fattade beslut kring styrning och insatser inom 

verksamheten. Vi kunde även se ett visst inslag av en hierarkisk samarbetsstruktur eftersom 

att fördelningen av arbetet och ansvar kunde ske vertikalt hos några av de frivilliga 

organisationerna (Forsell m.fl. 2007, s.24, 103.) Detta visade sig bland annat hos 

Frälsningsarméns akutboende genom att verksamhetschefen inte kan bevilja någon en 

sängplats på boendet om inte socialtjänsten har beslutat det och sedan hyrt en sängplats åt 

personen. Beslutet görs enbart från socialtjänsten då de har befogenhet för det och Lennart 



	 28	

har inte möjlighet att göra ett sådant beslut. Detta tyder alltså på ett inslag av en hierarkisk 

samarbetsstruktur då socialtjänsten fattar beslut om vad som ska utföras och informerar detta 

nedåt (Forsell m.fl. 2007, s. 104).    	

“För att få plats här ringer då [...] enskild socialsekreterare för att boka 

plats. Kommer du och knackar på så ringer vi hemlöshetsmottagningen 

som fattar sitt myndighetsbeslut.” ( Lennart, Frälsningsarmén)	

 I teoriavsnittet redogjorde vi om konsekvensen av de nya formerna av governance. Enligt 

Pierre (2014) blir det möjligt för staten att driva projekt som man inte har resurser att utföra 

på egen hand, vilket kan leda till att staten ”nyttjar” andra aktörers finansiella och 

organisatoriska medel för att genomföra sina egna projekt (Pierre 2014, s. 245).  Enligt 

Nordfeldt (1999) ingriper frivilliga organisationer aktivt i de sammanhang där insatserna från 

den offentliga sektorn inte räcker till (ibid, s. 194). Vi kan koppla detta till vårt material där 

flera av stadsdelsförvaltningarna har ett nära samarbete med de frivilliga organisationerna. De 

frivilliga organisationer har ofta ett annat arbetssätt med hemlöshet än vad 

stadsdelsförvaltningarna har. Vi tolkar det som ett exempel på att kommunen inte behöver 

tillgodose de behov som de frivilliga organisationerna redan tillgodoser. Stockholms stad har 

ett nära samarbete med frivilliga organisationer när det dels gäller boendeinsatser i form av 

akutboenden. Detta visar sig exempelvis genom att Stockholms stads socialtjänst kan hyra 

och besluta om sängplatser på ett akutboende, till exempel hos Frälsningsarméns akutboende. 	

I teoriavsnittet redogjordes att möjligheten till ansvarsutkrävande grundar sig i att vissa 

förutsättningar bör uppfyllas. Uppfylls inte dessa kan det leda till ansvarsproblem. En av 

förutsättningarna är att det går att urskilja vem som är ansvarig (Pierre 2014, s.161- 162). Vår 

tolkning som har gjorts utifrån materialet av intervjuerna är att det är otydligt om vem eller 

vilka som är ansvariga. Innan intervjutillfället hade vi endast tillgång till kortfattad och 

allmän information om verksamheterna. Därför var vår uppfattning till en början att det var 

de frivilliga organisationerna som hade hela ansvaret för sina verksamheter. Vid 

intervjutillfällena får vi sedan mer djupgående och detaljerad information om bland annat 

Stockholms stads insats för de frivilliga organisationerna. När det exempelvis gäller 

Frälsningsarméns akutboende konstaterade vi tidigare att det verkar råda en hierarkisk 

samarbetsstruktur eftersom socialtjänsten är de enda som har befogenhet när de gäller att fatta 

beslut om insats i form av en sängplats på akutboende. Lennart ger ett exempel på detta och 

berättar att en del personer inte vänder sig i första hand till socialtjänsten när de är i behov av 
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en sängplats utan de kan gå direkt till Frälsningsarméns akutboende och knackar på dörren. 

De kan då inte ta emot personen utan de får vända sig till socialtjänsten för att de ska få fatta 

beslutet.  Vi anser att detta kan tyda på att personen i fråga inte kan urskilja vem som är 

ansvarig för akutboendet.                  	

Claes från Convictus får verksamhetsbidrag av Stockholms stad. Claes berättade att de hade 

lämnat in en försenad ansökan av ett bidrag till en stadsdelsförvaltning inom Stockholms 

stad, som resulterade i ett avslag. Claes berättar att det är ett bidrag som rör sig om en stor 

summa av pengar och de har fått bidraget under de senaste tolv åren, vilket har en betydlig 

påverkan på verksamheten och det arbete som utförs. Vi tolkar detta som att Convictus är 

beroende av Stockholms stads stöd i form av verksamhetsbidrag då det utgör en stor del av 

deras budget för verksamheten. 	

Utifrån den erhållna informationen från intervjupersonerna och när vi senare studerat 

styrningen i verksamheten hade vi möjlighet att bilda oss en uppfattning om att Stockholms 

stad har en mer eller mindre styrande roll för båda verksamheterna. Hos Frälsningsarméns 

akutboende har Stockholms stad en mer påtaglig styrande roll än hos Convictus då 

Stockholms stad har hela ansvaret för att besluta om sängplatser hos Frälsningsarméns 

akutboende. Det förefaller som att Convictus är beroende av Stockholms stads stöd för att 

verksamheten ska fungera vilket kan tyda på att Stockholms stad har ett stort inflytande över 

Convictus och ett visst ansvar för verksamheten. Det var alltså till en början svårt att 

lokalisera ansvaret utifrån den allmänna informationen vi hade tillgång till och om vi inte 

hade fått den detaljerade och mer djupgående informationen av intervjupersonerna hade vi 

inte haft möjlighet att lokalisera ansvaret. 	

En annan förutsättning för ansvarsutkrävande är att det ska finnas kunskap om förvaltningens 

arbete. Medborgarna ska ha tillgång till en sådan information för att kunna få en uppfattning 

om hur arbetet har varit och ha möjlighet till en utvärdering (Pierre 2014, s. 163). För att se 

om denna förutsättning uppfylls eller inte har vi valt att utgå från vår erfarenhet när vi 

försökte få tag på information om verksamheterna. Eftersom vi till en början av denna studie 

befann oss under samma förutsättningar som övriga medborgare i samhället när vi sökte efter 

information om verksamheterna. Vi fick därför uppleva hur tillgängligheten på informationen 

var och i vilken omfattning det fanns information om verksamheternas arbete. Vi 

konstaterade tidigare att innan intervjutillfället hade vi endast tillgång till kortfattad 

information om verksamheterna och väl under intervjutillfällena fick vi mer djupgående 
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information. När vi på egen hand sökte efter information om verksamheterna hade vi till en 

början endast tillgång till information som fanns tillgängligt på verksamheternas respektive 

hemsida. När det gäller de frivilliga organisationerna fanns det i princip endast enkla och 

korta beskrivningar om verksamheternas huvudsakliga uppgift och om deras främsta insatser. 

Det var dock betydligt svårare att få tag på information om hur arbetet inom Stockholms stad 

utfördes. Det som fanns tillgängligt var oftast allmän och kortfattad information om olika 

verksamheter och insatser. Vi anser att sådan information var otydlig och främst beskrivande. 	

En del av de insatser, arbetssätt och strategier som informanterna från 

stadsdelsförvaltningarna och frivilliga organisationerna berättade om fanns inte tillgängligt 

att läsa om på respektive hemsida. Vi ansåg dock att det var betydlig svårare att finna 

information om Stockholms stads arbete än om frivilliga organisationerna. En informant från 

en stadsdelsförvaltning och en från en frivillig organisation lät oss ta del av vissa dokument 

som inte var möjligt att finna via internet. Dokumenten innehöll väsentlig information bland 

annat om verksamheternas respektive mål, strategier och insatser för hemlöshet. Det bidrog 

till en mer djupgående förståelse och kunskap om hur arbetet utförs inom verksamheterna. Ett 

av dokumenten har exempelvis legat till grund för olika delar av vår studie och utan den hade 

vår arbetsprocess försvårats. 	

Vi samlade alltså in information i samma omfattning som övriga medborgare och vi fick 

erfara vilken grad av kunskap som var möjlig att få. Vi upplevde att det finns allmän 

information om verksamheterna men som inte är tillräckligt relevant och användbar för 

medborgarna att kunna bilda sig den uppfattningen som krävs för att kunna utvärdera det 

arbete som utförs. 	

Det som vi redogjorde i teoriavsnittet om normativa problem har vi kunnat se mycket av i 

resultatet. Detta förekommer när den offentliga sektorn har nära samarbeten med 

organisationer då det kan leda till osäkerhet bland medborgarna om vad som är offentligt och 

privat (Pierre 2014, s. 246).  Det vi tidigare nämnde i ansvarsproblem om att svårigheten av 

att lokalisera ansvaret gör det även svårt att se konkret skillnaden mellan vad som drivs av 

stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad eller av de frivilliga organisationerna. Några av de 

frivilliga organisationer som Frälsningsarméns akutboende, Convictus och Situation Sthlm 

får verksamhetsbidrag av Stockholms stad för att driva sin verksamhet. Det vi tidigare 

redogjorde för, när det gäller Frälsningsarméns akutboende och Convictus, var att det är svårt 

att lokalisera ansvaret i respektive verksamhet. Ett exempel är att Stockholms stad, genom 
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verksamhetsbidraget, har rätt till att hyra sängplatser på Frälsningsarméns akutboende och 

enbart Stockholms stad har befogenhet att besluta om den insatsen. 	

Sammanfattningsvis kan dessa olika problem med de nya governance formerna som vi 

diskuterat ha en negativ påverkan hos stadsdelsförvaltningarna inom Stockholms stad och 

deras legitimitet. Genom deras nära samarbeten kan det leda till en konsekvens av att 

Stockholms stad ”köper” handlingskraft av frivilligorganisationerna. Vår tolkning är att 

samarbetet mellan stadsdelsförvaltningarna och frivilligorganisationerna är mer eller mindre 

beroende av hur ideella dessa aktörer fungerar. Kammis textilverkstad och Gula Änglarna är 

helt ideella och har inga nära samarbeten, vilket betyder att de inte styrs eller påverkas på 

något vis av Stockholms stad. Frälsningsarméns akutboende, Convictus och Situation Sthlm 

är de frivilliga aktörer som hade nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna och får 

verksamhetsbidrag av Stockholms stad. Utifrån vårt resultat tolkar vi det som att det finns ett 

relativt ömsesidigt samarbete med stadsdelsförvaltningarna inom Stockholms stad. Några av 

frivilligorganisationerna var mer eller mindre styrda av Stockholms stad. Vi nämnde tidigare 

att Convictus avslag på sin ansökan gjorde att verksamheten påverkades av detta till en stor 

grad. Det förefaller som att Convictus till en viss del är beroende av ekonomiskt stöd från 

Stockholms stad för att verksamheten ska ha möjlighet att fullt ut utföra sina insatser. Det 

som vi tidigare konstaterade om samarbetet och styrningen mellan Frälsningsarméns 

akutboende och Stockholms stad visar på att styrningen kommer uppifrån av socialtjänsten i 

Stockholms stad då det gäller beslut om sängplatser. Det förefaller som att Frälsningsarméns 

akutboende används som stöd för socialtjänsten inom Stockholms Stad i form av en stab som 

servar akutboendet. Vi tolkar detta som att socialtjänsten inom Stockholms stad förväntar 

eller rentav kräver att en del av sina egna insatser drivs på bekostnad av de frivilliga 

organisationer, vilket är en möjlig orsak till att de ger betalning i form av verksamhetsbidrag. 

Därför förefaller det som att socialtjänsten inom Stockholms stad på något vis ”köper” 

handlingskraft av frivilliga organisationer (Pierre 2014, s. 246).	 	

Nätverkskarta	
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Samtliga verksamheter samarbetar på något sätt med andra organisationer, myndigheter eller 

verksamheter. Vi frågade informanterna om vilka dessa var och valde att redovisa en 

nätverkskarta för att göra det tydligt. I nätverkskartan valde vi även att redovisa de 

samarbeten som existerar mellan informanterna samt viktiga samarbeten enskilda 

verksamheter har. Det är möjligt att respektive verksamhet har ytterligare samarbeten som vi 

inte har tagit med, men vi utgår ifrån vårt material.  Nedan förklarar vi i form av en lista hur 

samarbetena ser ut mellan verksamheterna.	

- Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning har samarbete med diverse myndigheter 

så som skattemyndigheterna och psykiatrin. De samarbetar med Convictus Bryggan.	

- Bromma stadsdelsförvaltning samarbetar med olika hyresvärdar, 

bostadsförmedlingen, polisen vid enskilda fall, kriminalvården, frivården och 

beroendemottagningen i landstingen. De samarbetar även med psykiatrin och vuxen 

enheten.	

- Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning samarbetar med flera hyresvärdar, både privata 

och kommunala. 	

- Frälsningsarmén samarbetar speciellt med socialtjänsten i staden. 	

- Situation Sthlm samarbetar med kommunen och med flera frivilliga organisationer.  

De samarbetar med Frälsningsarmén, stadsmissionen, Korskyrkan och Convictus. 	

- Convictus samarbetar bland annat med tandläkare, Situation sthlm, Gula änglarna och 

socialtjänsten. 	
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- Gula änglarna samarbetar med Frälsningsarmén och med Convictus. Organisationen 

samarbetar även med stadsmissionen, olika socialtjänster i Stockholm och med många 

olika kyrkor i staden. 	

- Kammis samarbetar med bagerier för att få bröd, ICA för att få matvaror, tårtor och 

bakelser och kyrkan som de hyr lokalen från. ”Enheten för hemlösa” samarbetar med 

stadsdelarna, handläggarna där och akutboenden. 	

- ”Enheten för hemlösa” samarbetar med stadsdelarna, handläggarna där och 

akutboenden.	

Problembild	
Intervjupersonerna fick möjligheten att beskriva den verklighet de upplever och arbetar i. 

Med detta kan även en del utmaningar och problem uppkomma i arbetet med utsatta och 

hemlösa människor. Nedan redovisas en analytisk fråga vi ställde till materialet kring just 

problem och utmaningar. 	

- Hur uppfattas problembilden i arbetet med hemlöshet av informanterna? 	

Problem med samarbetet	

Tidigare redogjorde vi i teoriavsnittet för ansvarsproblem som kan uppstå med de senaste 

formerna av governance. Utifrån vårt material framgick det att flera informanter upplevde 

svårigheter kring samarbetet med myndigheter när de behöver hänvisa klienter vidare till 

andra institutioner. De informanter från Stockholms stad som uppger detta var Bromma och 

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltningar. Från frivilligorganisationerna var det 

Convictus och Frälsningsarméns akutboende som även upplevde detta. Dessa verksamheter 

förutom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning påpekar att de möter svårigheter när det 

gäller att hjälpa individer som har dubbeldiagnoser. I detta sammanhang innebär det att 

personen ifråga har ett pågående missbruk eller är drabbad av psykisk ohälsa. De menar att 

detta beror på att vårdenheterna är oeniga om vem som har ansvaret för personen i fråga. Ett 

förekommande exempel som informanterna ger på detta är att beroendevården anser att det är 

psykiatrins ansvar och psykiatrin anser att det är beroendevårdens ansvar. Enligt 

informanterna resulterar detta i att individen inte tas emot av någon institution och går miste 

om hjälp de har rätt till. Detta kallar intervjupersonerna för ett ”moment 22” läge. Utifrån den 

informationen vi fick av informanterna tolkar vi det som att de har möjligheten att hjälpa 

personen i fråga men behoven kan vara större än vad de kan tillgodose. Enskede-Årsta-

Vantör stadsdelsförvaltning påstår att de möter svårigheter när de ska hänvisa en klient 
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vidare. Det problem som kan uppstå då är när klienten är hemlös och inte är folkbokförd 

någonstans och en myndighet kräver en adress för att skicka papper till personen i fråga. 

Detta leder till att personen i fråga inte har möjlighet att få hjälp alls. Där anser informanterna 

från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning att de ser ett ”moment 22” läge. 	

“Man har ingen adress vilket betyder att man inte får någon post, man får 

ingenting, inte ens ID handlingar. Där kan man verkligen se moment 22.” 

(Helena, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning)	

“Du kommer inte ens in på en avgiftning för man har byggt in så många 

moment 22. Om du går dit och säger att du måste läggas in, då frågar de 

om du har pratat med din socialhandläggare. Har hon gjort klar en 

planering för dig? Nej svarar han, jag måste komma in på behandling 

nu.”  (Lennart, Frälsningsarmén)	

“Psykiatrin överhuvudtaget kan vara svårt att, det är väl det som är ett 

bekymmer just det här med vad är hönan och vad är ägget? Om vi har en 

person som har ett pågående missbruk och en psykisk ohälsa så kanske 

man inte vill ta det hos beroendevården för det är psykisk ohälsa och 

psykiatrin vill inte ta det för det är missbruk. Så där kan det vara lite svårt 

ibland, framförallt för klienterna de hamnar ju lite i ett moment 22 det är 

ju en utmaning. [...]  Det kan vara ett moment 22 läge, även missbruk och 

äldre och lite olika. Och det handlar mer om inbyggnadssorterings 

mekanismer i en struktur som kanske kan sätta lite käppar i hjulet 

ibland.” (Marika, Bromma stadsdelsförvaltning)	

Vår tolkning är att förutsättningarna som krävs för ett ansvarsutkrävande inte uppfylls i detta 

sammanhang vilket resulterar i ett ansvarsproblem mellan aktörerna. Det går inte att urskilja 

vem som är ansvarig för att tillgodose individens behov då vårdenheterna är oeniga om vem 

som ska ha ansvaret för en individ som har dubbeldiagnoser. Det andra är att det inte finns 

kunskap om Stockholms stads arbete vilket behövs för att kunna få en förståelse om hur 

arbetet utförs. I detta sammanhang är det nog inte bara otydligt för klienten om hur arbetet 

utförs utan framförallt hos de som arbetar inom detta. Vår tolkning är att informanterna har 

god kunskap om hur deras arbete utförs inom organisationen och har potentiella stöd samt 

insatser för klientens behov men det förekommer ofta att behoven är större än vad de kan 

tillgodose med egna resurser. Detta leder till att de behöver hänvisa klienten vidare och det 
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kan då uppstå hinder eftersom det råder en oenighet om vem eller vilka som har ansvaret. Vår 

tolkning av detta är att ansvaret är otydlig och visar att inget ansvar råder överhuvudtaget då 

klienten hänvisas vidare. Den otydliga ansvarsfördelningen kan leda till en oändlig mängd av 

hänvisningar bland olika myndigheter (Pierre 2014. s. 162). 	

Förändrad problembild	

Som nämnts ovan så är det flera informanter som upplever situationen med utsatta och 

hemlösa individer som förändrad och även lite mer komplicerad år 2016. De anser att det 

handlar bland annat om vad de beskriver som den ”klassiska” gruppen av hemlösa som 

existerade för ca 15 år sedan bestående av medelålders män med alkohol- eller 

narkotikaproblem. De intervjupersoner som har nämnt att de upplever att målgruppen är 

förändrad arbetar alla inom de ideella organisationerna. 	

Som vi nämnt tidigare upplever Pia på Situation Sthlm att hon anser att försäljningen av 

tidningen är sämre då gatusituationen ser annorlunda ut numera. Hon upplever att det 

påverkar människors val kring hur de ska agera gör att de tar distans istället för att slippa ta 

svåra beslut om de ska skänka en slant eller köpa en tidning. Informanten på Convictus delar 

denna uppfattning och förklarar att hans arbete försvåras i och med gruppens sammansättning 

har förändrats så pass mycket. Svårigheter med språk och förståelse är de problem han bland 

annat beskriver. Han upplever en ökning med vad han kallar tredjelands-medborgare och EU-

medborgare. Informanten på Frälsningsarmén upplever också en ökning med asylflyktingar 

och EU-medborgare, men dessa grupper är inte aktuella hos honom som gäst på akutboendet 

då bäddarna reserveras av socialtjänsten, vilket innebär att personen i frågan måste vara aktiv 

inom socialtjänsten. Han upplever att det kommer fler unga killar i åldern 25-35 till 

akutboendet, några så unga som 20 år gamla. Dessa killar skiljer sig från vad han kallar den 

”klassiska” gruppen av hemlösa. Lennart upplever även en ökning av hemlösa och utsatta 

personer som är kvinnor. Ethel från Gula Änglarna och Eva på Kammis anser att gruppen av 

utsatta personer som söker hjälp hos hennes verksamhet består utav fler pensionärer och 

ungdomar som är fattiga.	

Utifrån det insamlade materialet är detta problembilden som beskrivs. Det mönster vi kan 

tolka är att samtliga informanter upplever att det inte bara är en förändrad målgrupp utan det 

har tillkommit många fler grupper av utsatta människor så det nu existerar flera målgrupper. 

Denna sammansättning av problembild och målgrupp kan tolkas som försämrad utifrån vad 

informanternas upplevda verklighet. Den beskrivna målgruppen beskrivs bestå ut av 
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tredjelands medborgare, EU-migranter, ökning av hemlösa kvinnor, fler hemlösa ungdomar 

och fler fattiga pensionärer.	

“Gatusituationen ser väldigt annorlunda ut idag mot vad den har gjort 

tidigare och det ställer människor inför väldigt svåra val och det gör att 

människor tar distans istället och inte orkar på samma sätt som tidigare. Det 

skapar en distans och ett behov av att få vara ifred eller inte behöva ta svåra 

beslut.” (Pia, Situation Sthlm)	

Blids (2008) studie redovisar ett resultat om hur hemlöshet verkar öka trots att antal 

insatser överskrider antalet hemlösa individer i samhället. En trolig förklaring till 

detta kan vara brist på en överenskommelse mellan de insatser som klienterna 

önskar eller behöver och de insatser som faktiskt erbjuds (Ibid s, 55-56).	

 Vi tolkar detta som en möjlig koppling till varför informanternas upplevda problem med 

målgruppen som existerar idag ser ut som den gör. Det har inte bara tillkommit en ny grupp 

med hemlösa eller utsatta individer, utan flera grupper. En möjlig förklaring till att 

intervjupersonerna upplever en svårighet att bemöta den nya målgruppen med hemlösa kan 

bero på att den för det första tillkommit ganska snabbt, bara under några år. För det andra ser 

insatserna och den hjälp som finns att få ungefär lika ut som innan denna nya målgrupp 

tillkom. På grund av detta kan det vara svårt att erbjuda och tillgodose de behov som existerar 

inom den nya målgruppen när inte insatserna förändrats. Språk och förståelse kan även vara 

en bidragande faktor då det kan uppstå svårigheter med att ha personer som kan tolka mellan 

den som söker hjälp och den som vill ge. 	

Samtliga stadsdelsförvaltningar, ”Enheten för hemlösa”, Convictus och Gula änglarna 

upplever att bristen på bostäder i Stockholm är ett huvudsakligt problem till att situation med 

hemlöshet ser ut som den gör. Detta problem är något vi tolkar att våra informanter inte kan 

påverka då det är ett större och komplexare problem som behövs åtgärda på en statlig- eller 

kommunal nivå.	

Diskussion	och	slutsats.	
Syftet med studien har varit att fördjupa och öka förståelsen för hur offentlig verksamhet och 

ideella organisationers samarbete kan se ut kring hemlöshet. Syftet har också bestått av att 

undersöka dessa verksamheters olika metoder och arbetssätt i deras arbete med hemlöshet. 

Studien har även innefattat hur urvalet av verksamheterna ser på sin egen kapacitet att 
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genomföra sitt arbete. Vårt resultat visar på att samarbetet mellan frivilliga organisationer och 

stadsdelsförvaltningarna inom Stockholms stad i många fall är horisontella men det finns 

även inslag på vissa vertikala samarbeten. De flesta av de frivilliga organisationerna som 

samarbetade med stadsdelsförvaltningarna hade ett självständigt arbete inom verksamheterna 

då de fattade beslut kring insatser och styrning inom verksamheten. Ett inslag av ett vertikalt 

samarbete visade sig även i form av att Frälsningsarméns akutboende inte kan fatta egna 

beslut om vilka som erbjuds sängplats på boendet. Det är endast socialtjänsten som har 

befogenhet att besluta om sängplats. Flera samarbeten var formella men några var även mer 

spontana. Under kartläggningen av samarbetet upptäckte vi en brist i samarbetet mellan 

stadsdelsförvaltningarna och andra myndigheter i Stockholm. Det framgick att 

stadsdelsförvaltningarna hade potentiella stöd samt insatser för klientens behov men oftast är 

behoven större än vad de kan tillgodose. När de sedan behöver hänvisa klienten vidare 

uppstår otydlig ansvarsfördelning eller en oenighet om vem som bär ansvaret i ett ärende. 

Utifrån governance-perspektivet fick vi en bild av att stadsdelsförvaltningarnas nära 

samarbete med frivilligorganisationerna kan resultera i att stadsdelsförvaltningarna i 

Stockholms stad ”köper” handlingskraft av de frivilliga organisationerna.  Utifrån Nordfeldts 

(1999) studie kan vi tolka detta som att det uppstår en oklar ansvarsfördelning mellan olika 

myndigheter vilket skapar en otydlighet när det gäller individers rättigheter, vilket kan leda 

till att personer inte får rätt hjälp och faller utanför det sociala skyddsnätet (ibid, s.194). 

Vidare visar vårt resultat på att verksamheterna inom stadsdelsförvaltningarna och frivilliga 

organisationerna fokuserar på förebyggande arbete och konsekvenser av hemlöshet. 

Arbetssätten och metoder i arbetet med hemlöshet är relativt lika men det finns även vissa 

skillnader. När det gäller samordningsformer har stadsdelsförvaltningarna en mål- och 

resultatstyrning och de frivilliga organisationernas verksamhet drivs av samordningsformen 

reglering som kan vara formella eller informella. Sammanfattningsvis visar denna studie att 

samarbetet kan se olika ut och det råder även vissa brister. När det gäller det nära samarbetet 

mellan stadsdelsförvaltningarna och frivilligorganisationerna är det ibland svårt att urskilja 

vem som faktiskt är ansvarig och vem som styr verksamheten. När det handlar om 

samarbeten med övriga myndigheter som exempelvis vårdenheter kan det förekomma 

oenighet om vem som har ansvaret för klienten i fråga. Därför uppstår ett så kallat ”moment 

22” läge och klienten kan då inte få rätt hjälp. 	

Resultatet i denna studie kan även ses i ett större sammanhang. Hemlöshet är idag ett aktuellt 

socialt problem som råder i Stockholm. Den tillgängliga informationen som finns att ta del av 
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på Stockholms stads hemsida om stadsdelsförvaltningarnas verksamhet var till största del 

kort beskrivet. Det förmedlas en otydlig bild om vad de erbjuder för insatser, vilka beslut de 

fattar och vem som får ta del av det. Medborgarna i samhället har rätt till att ta del av 

information kring hur arbetet utförs men det finns inte möjlighet till att finna en sådan 

information. Detta bidrar till ovisshet bland medborgarna om Stockholms stads arbete, vilket 

i sin tur kan leda till att de upplever att Stockholms stad inte ger tillgång till nödvändig 

information. Konsekvensen kan bli att medborgarna upplever sig vara exkluderade från det 

sociala stödet i samhället. Den oklara ansvarsfördelningen som råder bland 

stadsdelsförvaltningarnas samarbete med andra myndigheter kan leda till att individen inte får 

rätt hjälp. Detta leder oss in på förslag till framtida studier. Vi finner ett intresse i att möjligen 

undersöka samarbetet mellan olika myndigheter som på något sätt är involverade inom 

arbetet med hemlöshet, exempelvis mellan vårdenheter och socialtjänsten. Vi anser att detta 

beror på att hemlösa individer påverkas av ett bristfälligt och otydligt samarbete mellan olika 

myndigheter, vilket kan resultera i att personen hamnar mellan stolarna. Vi anser att arbetet 

med hemlöshet i Stockholm skulle gynnas av ett förbättrat och tydligare samarbete samt 

ansvarsfördelning. 	
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Bilaga	1	
Intervjufrågor till stadsdelsförvaltningarna: 	

Beskrivning av verksamheten	

- Kan du berätta om er verksamhet och vad ni gör?	

- Hur ser ert arbete ut med hemlöshet? -Vilka stöd och insatser erbjuder ni?	

- Hur arbetar ni för att motverka/förebygga hemlöshet?	

- Vilka värden och mål är det som ni utgår ifrån i ert arbete?	

- Anser ni att målen uppfylls? 	

-  Ni jobbar aktivt med att lösa något övergripande socialt problem i samhället. Vad har 

ni för utmaningar? Vad anser du vara de problem som ni stöter på under ert arbete 

som kan försvåra/hindra er från att lösa ett socialt problem?	

- Hur gör ni er bedömning?	

              -Vilken praxis använder ni er utav?	

               -Vad har ni för rutiner?	

               -Vilka regler/lagar måste ni följa?	

- Hur går processen till från första mötet till att ni gör er bedömning? 	

Samarbete	

- Samarbetar ni med frivilliga organisationer något och hur ser då detta samarbete ut? 	

- Finns det något samarbete med andra myndigheter och hur ser detta samarbete ut?	

- Hur tycker ni att samarbetet fungerar?	

Brist resurser	

-  Anser ni att ni har brist på resurser? Och i så fall hur påverkar det ert arbete?	

- Om ni behöver hänvisa vidare, anser ni att det finns tillräckligt med 

resurser/möjligheter för att hjälpa hemlösa personer?	

- Vilka brister anser ni att det finns när det kommer till arbetet med hemlöshet och 

hemlösa personer? 	

- Anser ni att hemlöshet uppmärksammas tillräckligt av politiker och kommunen?	

- Vilka områden skulle behövas uppmärksammas mer för att förbättra arbetet med 

hemlöshet?	
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- Anser du att det existerar några problem eller svårigheter som skulle kunna åtgärdas 

för att förbättra arbetet med hemlöshet? (Svårigheter och problem i verksamheten 

eller i samhället?) 	

- Vad tycker du att hemlöshet som socialt problem säger om vår välfärd i Sverige?	
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Bilaga	2	
Intervjufrågor till frivilliga organisationer. 	

Beskrivning av verksamheten	

- Kan du berätta om er verksamhet och vad ni gör?	

- Hur ser ert arbete ut med hemlöshet? -Vilka stöd och insatser erbjuder ni?	

- Hur arbetar ni för att motverka/förebygga hemlöshet?	

- Vilka värden och mål är det som ni utgår ifrån i ert arbete?	

- Anser ni att målen uppfylls? 	

-  Ni jobbar aktivt med att lösa något övergripande socialt problem i samhället. Vad har 

ni för utmaningar? Vad anser du vara de problem som ni stöter på under ert arbete 

som kan försvåra/hindra er från att lösa ett socialt problem?	

- Hur går processen till från första mötet till att ni gör er bedömning? 	

Samarbete	

- Samarbetar ni med kommunen något och hur ser då detta samarbete ut? 	

- Finns det något samarbete med andra frivilliga organisationer och hur ser detta 

samarbete ut?	

- Hur tycker ni att samarbetet fungerar?	

Brist resurser	

-  Anser ni att ni har brist på resurser? Och i så fall hur påverkar det ert arbete?	

- Om ni behöver hänvisa vidare, anser ni att det finns tillräckligt med 

resurser/möjligheter för att hjälpa hemlösa personer?	

- Vilka brister anser ni att det finns när det kommer till arbetet med hemlöshet och 

hemlösa personer? 	

- Anser ni att hemlöshet uppmärksammas tillräckligt av politiker och kommunen?	

- Vilka områden skulle behövas uppmärksammas mer för att förbättra arbetet med 

hemlöshet?	

- Anser du att det existerar några problem eller svårigheter som skulle kunna åtgärdas 

för att förbättra arbetet med hemlöshet? (Svårigheter och problem i verksamheten 

eller i samhället?) 	

- Vad tycker du att hemlöshet som socialt problem säger om vår välfärd i Sverige?	

	


