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Sammanfattning 
Den akuta hemlösheten har ökat i såväl Sverige som internationellt under de senaste 
decennierna, där den ideella sektorn har fått en allt större roll i att erbjuda välfärdstjänster för 
att stävja samhällsproblemet. Tidigare forskning har visat på både problematiska och 
gynnsamma aspekter med organiseringen av det ideella arbetet mot akut hemlöshet. Ideella 
dagliga verksamheter riskerar att bidra till att situationen i hemlöshet snarare upprätthålls än 
förändras samtidigt som individer i hemlöshet får basala och sociala behov tillgodosedda 
genom insatserna. I tidigare forskning har dock lite utrymme getts åt att undersöka dagliga 
frivilligorganisationers arbete mot akut hemlöshet i Sverige i förhållande till sociala rättigheter 
och sociala skyldigheter. Den här kvalitativa studien har därför genom sex semistrukturerade 
intervjuer med personal samt deltagande observationer undersökt en daglig 
frivilligorganisations insatser, funktion och syfte med utgångspunkt i socialt medborgarskap 
och erkännandeteori. Studiens resultat visar att relationskapande mellan personal och gäster i 
akut hemlöshet är centralt för att skapa tillit men leder också till en dold disciplinering, vilket 
är en förutsättning för att skapa en social miljö som präglas av alla människors lika värde. 
Resultaten visar även att den ideella verksamhetens insatser kan bidra till att individer i akut 
hemlöshet kan tillvarata sociala rättigheter inom verksamhetens kontext samtidigt som 
verksamheten kan innebära dels en förutsättning, dels en barriär för gäster att kunna uppfylla 
sociala skyldigheter gentemot samhället. Relationen mellan gäster och personal kan emellertid 
leda till känslor av erkännande hos gäster och därmed främja självförverkligande. Sociala 
rättigheter behöver ges lättare åtkomst till på strukturell och lokal nivå för att individer i akut 
hemlöshet ska ges förutsättningar att kunna delta i samhällsgemenskap och samhällsutveckling. 
Studiens resultat är av relevans för socialt arbete såväl på nationell och kommunal nivå som för 
den ideella sektorn och bidrar till en fördjupad orientering över dagliga frivilligorganisationers 
ansvarsroll och insats i arbetet mot akut hemlöshet. 
 
 
Nyckelord: akut hemlöshet, frivilligorganisationer, socialt medborgarskap, erkännande, 
personal 
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Abstract 
Acute homelessness has increased in both Sweden and internationally during the past decades, 
where the non-profit sector has gained an increasingly larger role in providing welfare services 
to prevent the social problem. Previous research has shown both problematic and beneficial 
aspects of day centres work towards acute homelessness. Day centres can help maintain rather 
than change the situation of homelessness, while individuals who experience homelessness also 
get basic and social needs met. However, little attention has been given to the work of day 
centres in Sweden in relation to social rights and social obligations. This qualitative study has, 
through six semi-structured interviews with staff and participant observations, examined 
interventions, function and purpose of a day centre with social citizenship and recognition as 
theoretical framework. The study's findings show that relationship building between staff and 
guests in acute homelessness is central to creating trust but do also provide a form of discipline, 
which is a prerequisite for creating a social environment characterized by equality. 
Furthermore, the results show that the interventions offered by day centres can help individuals 
in acute homelessness to take account of their social rights within the context of the day centre, 
while serving as an obstacle as well as a possibility for individuals to fulfil social obligations 
towards the society. The results also show that the relationship between guests and staff can 
lead to recognition among guests and promote self-realization. Social rights need to be more 
easily attainable at a structural and local level in order for individuals who experience acute 
homelessness to be given the opportunity to participate in the community and social 
development. The study’s results are of relevance for social work at national and local level as 
well for the non-profit sector and give an orientation of the role, responsibility and interventions 
of non-profit work towards acute homelessness. 
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Inledning 
Mycket tyder på att hemlöshet är ett växande samhällsproblem i Sverige. Utanförskapet som 
följer hemlöshet riskerar att leda till en position vilken är mer eller mindre långt ifrån både 
sociala rättigheter och de medborgerliga plikter som ett samhällsbygge grundar sig på (jfr 
Lynch, 2005). I sin tur kan utanförskapet inte bara leda till att försämra en individs möjligheter 
till välbefinnande, mental utveckling och social positionering, utan även på sikt utarma ett 
kollektiv av individers möjligheter att vara en del i samhällsutvecklingen (jfr Knutagård & 
Kristiansen, 2018). Draget till sin spets riskerar detta att urholka hela den plattform varpå det 
svenska folkhemmet vilar. Individer i hemlöshet återfinns därmed i periferin av 
samhällskroppen i en situation ofta präglad av en social otrygghet och ett utanförskap som 
kräver en genomtänkt kedja av strategier och sociala insatser från samhällets sida för att kunna 
förändras (jfr Socialstyrelsen, 2017). Bortsett från individuellt lidande är hemlöshet kostsamt 
för samhället utifrån minst tre aspekter: 1) förlorade skatteintäkter till välfärden, 2) förlorade 
ekonomiska resurser i form av olika typer av bistånd samt, 3) ett tärande dåligt samvete och en 
frustration som varken internationell eller nationell lagstiftning och organisering tycks råda bot 
på (jfr Knutagård & Kristiansen, 2018; Andersson, 2000). Hemlösheten i Sverige har ökat trots 
att bland annat regeringar, lokala myndigheter och frivilligorganisationer har intensifierat 
diskussionen kring frågan under de två senaste decennierna (Socialstyrelsen, 2017). År 2011 
befann sig cirka 30 800 individer i hemlöshet för att 2017 ha ökat till 32 398 enligt 
Socialstyrelsens (2017) kartläggning. Den akuta hemlösheten, det vill säga boendeformer som 
till exempel offentliga utrymmen, härbärgen, husvagn och tält, är idag den näst största kategorin 
av de totalt fyra situationer som hemlöshetsbegreppet omfattas av. Antalet individer som 
befinner sig i akut hemlöshet i Sverige beräknades år 2011 till 4 500 individer och år 2017 till 
5 900 individer. Mätningen ska betraktas som ett minimum mot bakgrund av ett stort förmodat 
mörkertal och bortfall samt att data inhämtats under endast en mätvecka (a.a.). Att individer 
befinner sig i hemlöshet, i synnerhet akut hemlöshet, tillhör inte bilden av ett Sverige där 
välfärden ska nå alla dess medborgare. 

Det finns flera olika typer av förklaringsmodeller som försöker spåra orsaker till 
hemlöshet, såväl strukturella, institutionella, relationella som individuella. Strukturella 
faktorer fokuserar på samhällets organisering och fördelning av resurser, som till exempel 
social- och bostadspolitiska beslut (Swärd, 1999). Urbaniseringen ses här även som en 
bidragande faktor då efterfrågan på bostäder ökar i städerna, vilket leder till en större 
konkurrens om bostäder med högre krav på de bostadssökande (Länsstyrelserna, 2015). Den 
institutionella nivån omfattar lokala resurser i form av hjälp och stöd för individer i hemlöshet 
samt bostadsförmedlingars förekomst och kösystem (Edgar, 2009). På en relationell nivå kan 
istället effekter på boendesituationen för ensamstående, i form av sårbarhet gällande 
ekonomiska resurser, samt för parrelationer, vid till exempel separation eller en partners 
bortgång, lyftas som exempel (Johnson, Tseng, Scutella & Wood, 2015; Edgar 2009). 
Gemensamma nämnare för individer i hemlöshet på en relationell nivå har även visat sig vara 
våld i nära relationer (Gronda, Ware & Vitis, 2011), sexuella övergrepp av en familjemedlem 
(Memmott, Chambers, Pitts, Green & Ingram, 2005) samt placeringar i fosterhem som barn 
efter att ha blivit utsatta för våld i hemmet (Edgar, 2009). Till skillnad från strukturell, 
institutionell och relationell nivå berör den individinriktade förklaringsmodellen istället 
individuella faktorer och omständigheter (Edgar, 2009; Swärd, 1999). Till individuella faktorer 
räknas bland annat missbruk och beroende (Schütz, 2016), psykisk ohälsa samt låg 
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utbildningsstatus (Edgar, 2009). För att kunna förstå hur hemlöshet uppstår är det av vikt att se 
förklaringar till situationen som en dynamisk process med flera växelverkande faktorer på olika 
nivåer, där strukturella orsaker utgör en central och övergripande komponent.  

Akut hemlöshet kan bero på flera orsaker, vilket innebär att det krävs åtgärder som kan 
möta upp samtliga typer av behov. En allomfattande riktlinje i arbetet mot hemlöshet är den 
sociala rättigheten rätten till boende, vilken finns fastställd i internationella mänskliga 
rättigheter samt i Sveriges grundlag (jfr Regeringskansliet, 2011). Det finns idag även ett antal 
nationella åtgärder mot hemlöshet som omfattas av till exempel statliga beslut, myndigheters 
insatser på lokal nivå samt frivilligorganisationers arbete (Socialstyrelsen, 2017; Knutagård, 
2009). På såväl statlig som lokal nivå har de kommunala bostadsbolagen, den så kallade 
allmännyttan, ansvar för att främja att kommuninvånare har tillgång till bostäder (Salonen, 
2015). Vidare har de kommunala socialtjänsterna ett lokalt ansvar för samhällsmedlemmar som 
befinner sig i utsatta sociala situationer. Socialtjänstens strategier skiljer sig åt från kommun 
till kommun mot bakgrund av kommunernas självstyre, där bland annat tillgängliga resurser 
och behov styr utformningen av åtgärder (Knutagård, 2009). Skyddsnätet som socialtjänsten 
kan erbjuda individer i akut hemlöshet utgår från den nationella lagstiftningen då socialtjänsten 
enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (SFS 2001:453) [SoL] har skyldighet att inleda en utredning 
om det inkommer information som kan föranleda någon åtgärd. Kommunerna ansvarar även 
för den så kallade sekundära bostadsmarknaden, det vill säga socialtjänstens sociala kontrakt, 
vilken ofta sker i samverkan med kommunala bostadsbolag (Salonen, 2015; Socialstyrelsen, 
2012; Sahlin, 1996). Frivilligorganisationer erbjuder ofta andra boendeformer, som till exempel 
kortsiktigt boende genom härbärgen, men även hjälp med basala behov och stöd i kontakter 
med myndigheter. Swärd (2008) poängterar att det ofta kan bli en diffus ansvarsfördelning vid 
samverkan i arbetet mot hemlöshet. Vid fall där frivilligorganisationer har ett specifikt fokus 
på att arbeta mot hemlöshet riskerar istället socialtjänsten att dra sig undan från ansvarsrollen 
(a.a.). Det tycks således ha skett en förskjutning av såväl ansvar och åtgärder som ekonomiska 
resurser från stat till kommuner för att även inbegripa frivilligorganisationer i välfärdsarbetet 
mot den akuta hemlösheten i Sverige. 

Problembeskrivning  
I den komplexa diskussionen som arbetet mot akut hemlöshet innebär finns flera frågetecken 
som behöver rätas ut, i synnerhet den om frivilligorganisationers roll och funktion. 
Frivilligorganisationers arbete mot hemlöshet har studerats på många olika sätt. Flera forskare 
är överens om att dagliga frivilligorganisationers arbete är essentiellt för individer i akut 
hemlöshet med betoning på möjligheter att tillgodose basala behov och att ge förutsättningar 
till att förändra den aktuella livssituationen. Storbjörk (2007) har i en studie intervjuat individer 
i akut hemlöshet om föreställningar och erfarenheter av insatser vid ett daghärbärge, där 
tillgången till mat och vila betonades som två centrala komponenter. Jindra och Jindra (2016) 
pekar vidare på frivilligorganisationers funktion vad gäller relationer och sociala sammanhang 
genom att personal ofta tenderar att bemöta individer i akut hemlöshet med omsorg och 
omhändertagande. Frivilligorganisationer som arbetar mot akut hemlöshet fyller således en 
funktion i att tillgodose livsnödvändiga behov samtidigt som relationskapande utgör en viktig 
beståndsdel.  

Andra argumenterar istället för att dagliga frivilligorganisationer indirekt bidrar till ett liv 
i fortsatt hemlöshet. Kritik har till exempel framförts om att det är omöjligt för individer i akut 
hemlöshet att förändra sin livssituation om inte krav på motprestationer finns för att få ta del av 
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ideella verksamheters hjälp och insatser (se t.ex. Whiteford, 2010). Whiteford (2010) har vidare 
betonat termen ansvarsfullt medborgarskap i förhållande till att vissa frivilligorganisationer 
kräver betalning för att till exempel erhålla lunch. Betalningen ter sig problematiskt mot 
bakgrund av att individer i akut hemlöshet därmed tvingas ta ansvar för en situation de själva 
inte nödvändigtvis har kunnat påverka (a.a.). En annan typ av studier har fokuserat på 
personalens roll. Watts, Fitzpatrick och Johnsen (2018) menar att det alltid föreligger en social 
kontroll gentemot individer i akut hemlöshet som besöker dagliga frivilligorganisationer. 
Personal fungerar här som utförare av kontrollen, vilken bland annat syftar till att skapa en säker 
miljö och att förändra gästernas beteende. Studier kring frivilligorganisationer i relation till akut 
hemlöshet har även studerats på strukturell nivå. Cloke, May och Johnsen (2010) argumenterar 
för att dagliga frivilligorganisationer är en del av samhällets strukturer för nyliberala intressen 
och gentrifiering genom att göra hemlöshet osynligt i stadskärnorna. Författarna (2010) 
poängterar dock att verksamheterna samtidigt skyddar individer i akut hemlöshet från att bli 
utsatta för dessa exkluderande mekanismer. Studier av dagliga frivilligorganisationer som riktar 
sig till individer i hemlöshet breder sig över ett stort spann där individ-, grupp-, organisations- 
och strukturell nivå har varit föremål för undersökningar. Spannet behandlar områden som 
kravlöshet kontra motprestationer, basala behov, relationer, social kontroll och medborgarskap. 
I det befintliga kunskapsläget tycks dock lite uppmärksamhet ges åt vad frivilligorganisationers 
insatser mot akut hemlöshet i Sverige innebär samt vilket syfte och vilken funktion insatserna 
fyller i relation till sociala rättigheter och sociala skyldigheter. Mot bakgrund av den befintliga 
kunskapsramen har jag för avsikt att bidra till den svenska hemlöshetsforskningen genom att, 
med utgångspunkt i socialt medborgarskap och erkännandeteori, belysa erfarenheter från 
personal vid en ideell daglig verksamhet som riktar sig till individer i akut hemlöshet, 
fortsättningsvis benämnda som gäster.  

Syfte och frågeställningar  
I Sverige ska samtliga medborgare och samhällsmedlemmar tillges en så kallad 
tillfredsställande levnadsstandard i enlighet med rådande sociala rättigheter. I föreliggande 
studie kommer emellertid svårigheter identifieras för individer i akut hemlöshet att få tillgång 
till sociala rättigheter mot bakgrund av rättigheternas utformning som målsättningar snarare än 
att vara utkrävbara. I dagens samhälle finns även en fordran på självbestämmande och 
individualism, vilket yrkar på motivation och ansvarstagande för den egna livssituationen. Den 
svenska välfärden har under de senaste decennierna kommit att allt mer inkludera 
frivilligorganisationers arbete som en åtgärd mot den akuta hemlösheten. Arbetssätt och 
insatser som kännetecknar ideella verksamheters organisering skiljer sig dock ofta markant från 
hur arbetet ser ut inom den offentliga sektorn. Frivilligorganisationers arbete och insatser mot 
akut hemlöshet har vidare ofta betvivlats mot bakgrund av föreställningen om en brist på 
motprestation. Avsaknaden av krav har kritiserats eftersom detta riskerar att stävja utveckling 
och motivation till förändring i livssituationen samtidigt som en problematik i att kräva 
motprestationer från individer i akut hemlöshet kan urskiljas. Det finns därför skäl att mer i 
detalj undersöka hur sociala rättigheter och sociala skyldigheter förhålls till inom 
frivilligorganisationers arbete mot akut hemlöshet i Sverige eftersom den ideella sektorn idag 
utgör en central del i välfärdsarbetet. 
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur personal vid en ideell daglig verksamhet, 
som riktar sig till individer i akut hemlöshet, uppfattar och beskriver dels arbetet i 
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verksamheten, dels livssituationen och behov hos gästerna de kommer i kontakt med. Vidare är 
syftet att på basis av observationer få en uppfattning om hur en dag gestaltar sig i termer av 
arbetsmetoder och inre verksamhet. Följande frågeställningar har utkristalliserats för att 
precisera syftet: 
 

- Hur kan verksamhetens syfte och funktion förstås för gäster?  
- Hur resonerar personal kring sin egen roll, betydelsen med arbetet och den roll som 

verksamheten fyller i det lokala samhället? 
- Hur ser personal på sin roll att företräda gäster gentemot offentlig sektor? 
- Hur samspelar personal och gäster i de olika aktiviteter och rutiner som erbjuds?  
- Hur skapar personal och gäster mening i den dagliga verksamheten? 

Disposition 
I studiens inledande avsnitt presenteras och förklaras centrala begrepp för studien med fokus 
på hemlöshetsbegreppet och frivilligorganisationer. En historisk anblick av lagstiftning och 
samhällets inställning till individer i hemlöshet i Sverige följer i avsnittet därefter i syfte att ge 
en bakgrund till nästkommande avsnitt, vilket berör olika välfärdsaktörers roll och ansvar i 
dagens samhälle. Tanken med de två avsnitten är att sätta studiens fokusområde hemlöshet i en 
såväl historisk som samtida kontext. I avsnittet därpå presenteras tidigare forskning för att sätta 
studiens beröringsområden i ett ytterligare sammanhang, nämligen kunskapsfältet kring 
frivilligorganisationer och akut hemlöshet. I det följande avsnittet presenteras studiens 
teoretiska ramverk med utgångspunkt i socialt medborgarskap och erkännandeteori, följt av 
metodavsnittet där studiens tillvägagångssätt beskrivs och diskuteras. Avslutningsvis 
presenteras studiens resultat- och analysavsnitt för att sedan mynna ut i en diskussion med 
tillhörande praktiska implikationer och förslag på framtida forskning.  

Begreppsdefinitioner 
Med intentionen att tydliggöra och förklara benämningar som används i studien presenteras i 
följande avsnitt innebörden av de mest centrala begreppen. Inledningsvis kommer den aktuella 
svenska definitionen av hemlöshet att redogöras för, följt av en orientering i den ideella sektorn. 

Hemlöshetsbegreppet och dess fyra situationer 
I Sverige har Socialstyrelsen (2017) i fem kartläggningar, med start 1993, ämnat att få en 
överblick av andelen individer i hemlöshet i landet. Rapporterna har haft olika definitioner av 
hemlöshet, där kartläggningarna för åren 2005, 2011 och 2017 har den senast aktuella 
definitionen av att benämna hemlöshet i form av fyra olika typer av situationer gemensamt (se 
Socialstyrelsen, 2005, 2012, 2017). De fyra situationerna är: 1) akut hemlöshet, 2) 
institutionsvistelse och stödboende, 3) långsiktiga boendelösningar samt, 4) eget ordnat 
kortsiktigt boende (Socialstyrelsen, 2017).  Den första situationen, det vill säga akut hemlöshet, 
kännetecknas av boendeformer som till exempel härbärge, tält, husvagn, skyddade boenden, 
vandrarhem och offentliga platser. Situation två, institutionsvistelser, inbegriper individer som 
är ”intagna eller inskrivna på kriminalvårdsanstalt, ett hem för vård eller boende (HVB), ett 
familjehem eller en SiS-institution” (Socialstyrelsen, 2017, s. 11) och som saknar boende 
utanför institutionsvistelsen. Med långsiktiga boendelösningar avses individer som bor i 
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kommunala, ofta genom socialtjänst, lösningar för boende där till exempel träningslägenhet, 
socialt kontrakt och försökslägenhet ingår (Socialstyrelsen, 2017). Den fjärde och sista 
situationen, det vill säga ett eget ordnat kortsiktigt boende, åsyftar tillfälliga boenden som 
karaktäriseras av att ofta sakna kontrakt. Hit tillhör bland annat boende hos anhöriga och vänner 
men även tillfälliga inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatpersoner som inte är längre 
än tre månader. Anledningen till uppkomsten av de olika kategorierna och deras 
situationsbaserade karaktär är, förutom att belysa gruppen som heterogen, att uppmärksamma 
hemlöshet som en situation individer befinner sig i under en tillfällig eller mer långvarig period. 
Definitionen ämnar således till att beakta individers boendeform snarare än att tillskriva 
individer en identitet som hemlös. Genom att beskriva hemlöshet som olika typer av situationer 
ges även möjlighet att närmare kartlägga hur individer rör sig mellan olika situationer (a.a.). I 
den här studien kommer fokus att vara på individer som befinner sig i akut hemlöshet, det vill 
säga den första av de fyra situationerna.  

Den ideella sektorn – en översikt 
Samhället består av flera dimensioner och sfärer som både har egna karaktäristika men även 
gemensamma beröringspunkter, där relationen till och mellan samhällsmedlemmar är en av 
dem. Wijkström och Lundström (2007) benämner samhällets olika sfärer som familje- och 
samlivssfären, näringslivssfären, den statliga sfären samt civilsamhällessfären och har genom 
en modell (se figur 1) illustrerat uppdelningen av de fyra samhällssfärerna och dess tillhörande 
sektorer. 
 
 
 
Civilsamhällessfären   																	Familje-	och	samlivssfären 
 
 
 
                    
 
 
 
 
			Näringslivssfären                        Den	statliga	sfären 
 
 
 
Figur 1. Samhällets sfärer och sektorer. Fritt efter Wijkström & Lundströms modell (2007, s. 
7).  
 
I familje- och samlivssfären kan familjekonstellationer, vänner och andra sociala umgängen 
urskiljas, där hushållssektorn är i fokus. Näringslivsfären kan istället kännetecknas av privata 
företag och människan som aktör i form av kund eller ägare, vilken även innehar en 
företagssektor. I den statliga sfären finns till exempel myndigheter och staten där människor 
har en roll som skattebetalare och som väljare i till exempel riksdagsval. I den här sfären kan 
den offentliga sektorn identifieras, vilken bland annat representerar utförare av den offentliga 
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välfärden. Ett fält i samhället som varken kan definieras som statligt eller privat är 
civilsamhällessfären. I Sverige karaktäriseras civilsamhället av bland annat folkrörelser och 
intresseorganisationer som har växt fram genom grupperingar av medborgare i syfte att föra 
fram egna intressen gentemot staten. Relationen som människor har till det civila samhället är 
ofta som medlem i en förening eller som givare till en organisation. Inom det civila samhället 
kan en ideell sektor urskiljas. Organisationer inom den ideella sektorn präglas av att vara 
frikopplade från staten men även den privata sfären mot bakgrund av ideellt arbete och 
avsaknaden av vinstutdelning till ägare (a.a). I den här studien kommer framförallt den ideella 
sektorn i civilsamhällessfären att vara i fokus baserat på studiens utgångspunkt i en verksamhet 
som arbetar mot akut hemlöshet på ideell grund. 

Det finns olika typer av benämningar för såväl den ideella sektorn som organisationer 
inom den ideella sektorn. I den engelska vokabulären används ofta non-profit-organisations 
(sve. icke-vinstdrivande organisationer) i syfte att belysa den ekonomiska aspekten i och med 
avsaknaden av vinstutdelning inom den ideella sektorn (Wijkström & Lundström, 2007). 
Termen non-governmental-organisations (sve. icke-statliga organisationer) förekommer också, 
vilken istället beaktar den ideella sektorns frikoppling från staten och den offentliga sektorn. 
Ett tredje begrepp för den ideella sektorn är voluntary organisations (sve. 
frivilligorganisationer) som ofta berör tjänster av social omsorg på frivillig grund som inte utgår 
från offentligt socialt arbete (a.a.). Den ideella sektorn består vidare av en heterogen grupp av 
organisationer, där bland annat ideella och idéburna organisationer återfinns. Termerna åsyftar 
båda ideella verksamheter eller organisationer som arbetar allmännyttigt på frivillig basis och 
som inte är knutna till statlig, offentlig eller privat sektor (Wijkström & Lundström, 2007). I 
regel saknar även organisationstyperna ekonomiskt vinstintresse. En distinktion termerna 
emellan är att begreppet ideell belyser det filantropiska sammanhang som organisationerna tog 
sin början i och det volontärskap som arbetet präglas av tillsammans med ett ofta fåtal anställda. 
Den idéburna aspekten markerar istället den ideologiska grunden, då många ideella 
organisationer kan karaktäriseras av att vara så kallade bärare av idéer. Intresset som finns hos 
ideella och idéburna organisationer ligger i att driva frågor för att skapa förändring i samhället 
för olika samhällsgrupper, där arbetet de två senaste decennierna har kommit att i många fall 
även innebära en produktion av olika typer av service och tjänster till samhällsmedlemmar 
(a.a.).  

I föreliggande studie kommer fortsättningsvis begreppet frivilligorganisationer att 
användas som ett samlingsnamn för organisationer som utövar socialt arbete på ideell basis och 
kommer främst att användas vid generella resonemang. Begreppen idéburen respektive ideell 
verksamhet kommer att förekomma i växelverkan med termen frivilligorganisation då 
verksamheten som är föremål för studien kan kännetecknas av att vara såväl en idéburen och 
ideell verksamhet som en frivilligorganisation, baserat på det frivilliga sociala arbetet och 
verksamhetens idé om att hjälpa individer i utsatta sociala situationer. Verksamheten kan även 
definieras som ett dagcenter eller daglig verksamhet mot bakgrund av att det inte finns 
möjlighet för gäster att sova i lokalen under nätter samt att gäster på dagtid kan komma och gå 
som de vill. Smith och Harding (2005) definierar dagcenter på ideell basis i form av 
verksamheter som erbjuder olika typer av service och stöd där boende inte är inkluderat. I 
dagliga verksamheter praktiseras även drop in i olika former (a.a.). Med tanke på att 
verksamheten kan kännetecknas av att vara en ideell tillika idéburen organisation, 
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frivilligorganisation respektive daglig verksamhet finns inga skäl att närmare särskilja dem åt, 
vilket motiverar att begreppen kan användas synonymt.  

Hemlöshet och samhällets roll tillika ansvar  
– ett historiskt perspektiv 

Den svenska välfärden är direkt influerad av rådande politik. Avgränsningen för definitionen 
av utsatthet och lämpliga åtgärder hör till kategorin frågor med föränderliga svar beroende på 
tidsperiod och kontext (jfr Nygård, 2013). I följande avsnitt presenteras därför en historisk 
överblick av det svenska samhällets inställning och politisk hantering rörande individer som 
kännetecknas av att vara i hemlöshet, vilket tjänar som en bakgrund till hur inställningen och 
ansvaret ser ut idag. 

Hemlöshet och de tidiga århundradena  
I Sverige har hemlöshet uppmärksammats genom skrift redan i Bibeln. Uppmaningar gjordes 
att dela med sig av husrum, mat och kläder till människor som saknade sådana tillgångar 
(Runquist, 2000; SOU 2000:14). I en historisk anblick av diskussioner kring individer som 
saknar bostad tas i många fall begreppen fattigdom och tiggeri upp som tillhörande attribut. 
Under 1200- och 1300-talen organiserade till exempel den katolska kyrkan till stor del hjälpen 
för fattiga och individer utan bostad. Vid den här tidsperioden infördes bestämmelser i 
lagstiftningen om att bönder skulle skänka en andel av spannmålen till fattiga samt att fattiga 
som var oförmögna att arbeta inte skulle straffas vid händelse att de stal mat. Vid 1500-talets 
reformationssamhälle ändrades synen på fattiga, tiggare och individer utan bostad, vilket ledde 
till att kyrklig omsorg inte längre var en accepterad väg att gå. Orsaken var att de då så kallade 
lösdrivarna ansågs ha valt sin livssituation frivilligt och därmed hade kontrollen att själva 
förändra den. En åtskillnad gjordes även mellan fattiga som inte var arbetsföra och fattiga som 
ansågs vara arbetsföra. Till följd av detta inrättades så kallade tiggeripass och tiggeribrickor 
som kyrkan delade ut till de mest utsatta fattiga som en kontroll och bekräftelse på att de hade 
behörighet att få tigga (a.a.). Mellan 1200-talet och 1500-talet förändrades således 
föreställningen om individer utan bostad och fattiga från en kyrklig och lagstiftad omsorg till 
en strängare syn där fattiga och hemlösa som hade förmåga att arbeta inte skulle bli tillåtna att 
tigga.  

Under 1600-talet förändrades den samhälleliga inställningen gällande fattiga och tiggare. 
Staten åtog sig ansvaret för den så kallade hospitalvården medan Sveriges kommuner fick 
ansvaret för den övriga fattigvården (Runquist, 2000; SOU 2000:14). Vidare under 1700-talet 
omgärdades samtliga socknar i Sverige av en rättighet att avvisa individer utan bostad, vilka nu 
kallades försvarslösa, som härrörde från andra socknar. Socknarna hade dock en skyldighet att 
ansvara för fattiga och försvarslösa som härstammade från den egna socknen. Under 1600- och 
1700-talen ökade andelen fattiga och försvarslösa till följd av krig och missväxt, vilket också 
skulle visa sig vara återkommande orsaker till fattigdom och hemlöshet under senare 
århundraden. Som ett svar på fattigdomen infördes arbetsplikt, vilket i praktiken innebar att 
genom tvång placera försvarslösa på olika typer av arbeten eller anläggningar. Olika varianter 
av placeringar var inom militären som soldat, på arbetsinrättningar eller andra 
institutionsliknande fästningar där enda vägen ut var om ett arbete väntade på utsidan. Syftet 
med arbetsplikten var bland annat att minska behovet och kostnaden av fattigvården (a.a.). 
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Andelen individer i akut hemlöshet ökade i Sverige under 1600- och 1700-talen, där strategier 
för att hantera problemet omfattades av vård men även av arbete genom tvång. 

En liknande arbetsplikt skulle även komma att fortsätta in under 1800-talet då 
tvångsarbete blev en lagstiftad åtgärd för personer som saknade skäl att inte kunna arbeta 
(Runquist, 2000; SOU 2000:14). Principen var även färgad av den omtalade underklassen, dit 
bland annat kriminella och försvarslösa ansågs tillhöra, vilken bedömdes vara ett hot mot 
samhället på basis av dess föreställda farliga inslag och ekonomiska last för samhället. Under 
slutet av 1800-talet uppstod utmaningar för såväl bostadsmarknaden som andelen bostadslösa 
då efterfrågan och bygget av nya bostäder präglades av underskott och överskott av bostäder i 
perioder. Urbaniseringen genomsyrade Sverige, vilket bidrog till både en ökad rörlighet med 
riktning mot städerna och periodvis ökande massor av husvilla, luffare eller landstrykare som 
individer utan bostad nu ofta kallades. Det var även under den här perioden som lagstiftningen 
mot husvilla skärptes och en anhållan eller varning kunde föreligga vid lösdriveri (a.a.). Mellan 
mitten och slutet på 1800-talet växte ett flertal frivilligorganisationer och föreningar fram som 
ett svar på den ökade hemlösheten i syfte att göra en insats för individernas sociala situation 
(Nordfeldt, 1999). Frivilligorganisationerna utvecklades sedan till den organiserade 
filantropin, bland annat i form av de olika härbärgesverksamheterna som grundades runt mitten 
av 1800-talet i Sverige (Nordfeldt, 1999: Swärd, 2008). Välfärdsstaten förändrades i takt med 
1800-talets förändringar då industrialismen, ekonomiska uppsving, urbaniseringen och ett 
friare och öppnare samhälle växte fram (Nygård, 2013; Swärd, 2008).  

1900-talet och den moderna välfärdspolitikens framväxt  
Ursprunget till Sveriges välfärdspolitik som den känns igen idag började växa fram i slutet på 
1800-talet och början på 1900-talet. Den nya socialpolitiken tog till exempel sin utgångspunkt 
i ett statligt ansvar där bland annat socialförsäkringssystem infördes och en mer liberal syn på 
arbetsplikt gentemot individer utan bostad och fattiga förelåg (Nygård, 2013). 
Socialförsäkringarna blev i Sverige stabila under perioden för mellankrigstiden (ca 1920-1939) 
där ett stort fokus låg på samhällets fattiga invånare. Offentliga nödarbeten är här exempel på 
åtgärder som infördes, vilka syftade till att få kontroll över den växande arbetslösheten (a.a.). 
Under efterkrigstiden (ca 1945-1980) präglades välfärdsstaten Sverige av en alltmer universell 
socialpolitik som kännetecknades av sociala rättigheter, vilka omgav alla medborgare snarare 
än specifika grupper i samhället (jfr Nygård, 2013; Wilensky, 1975). Staten åtog sig rollen som 
ansvarsbärare för det sociala skyddet och expanderade de sociala trygghetssystemen. 
Fattigvården blev under den här perioden förskjuten till kommunala socialbyråer där bland 
annat former av ekonomiskt stöd kunde erbjudas för de allra fattigaste (Nygård, 2013). Stödet 
kunde till exempel finansieras med hjälp av skattefinansierade välfärdstjänstesystem som var 
centrala komponenter i idén om ett socialt medborgarskap och en grundbult i folkhemmet. En 
alltmer ökande levnadsstandard kunde efterhand identifieras hos befolkningen, vilket ledde till 
att ekonomiska problem försköts från att röra fattigdom till att istället handla om en strävan att 
nå upp till tidens konsumtionsnorm. Andra problem som till exempel socialt utanförskap, 
arbetslöshet och psykisk ohälsa blev dock en följd av det nya välfärdssamhället (a.a.).  

Under andra hälften av 1900-talet förflyttades en stor del av befolkningens sociala stöd 
från staten till kommunerna. Montin och Persson (1996) har identifierat tre olika 
decentraliseringsreformer som har bidragit till det kommunala självstyrets ökade styrka under 
tidsperioden, vilka är 1) kommundelningsreformen i slutet av 1970-talet, 2) införandet av 
kommundelsnämnder i början av 1980-talet samt, 3) ökningen av privatiserat och frivilligt 
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arbete som övertog uppgifter tidigare utförda av kommunala verksamheter. Det kan under den 
här tidsperioden även skönjas en förändring gällande andelen individer i hemlöshet. Sverige 
kom under 1970-talet att inneha ett färre antal individer i hemlöshet än tidigare, vilket kan anses 
vara en effekt av miljonprogrammen och ett ökat antal av bostäder i Sverige (jfr Nordfeldt, 
2000). Från 1970-talet avlöste låg- och högkonjunkturerna varandra och nyliberalismen började 
få ett starkare fäste (Nygård, 2013). Här kan till exempel Maktutredningen från 1985 anses vara 
central på grund av dess förslag på förändringar i Sveriges maktfördelning, vilket gav effekter 
i form av framväxten av New Public Management (NPM) och ökade privatiseringar (a.a.). 

Det framkom under 1980-talet att en ny slags hemlöshet hade vuxit fram, inte bara i 
Sverige utan även i andra länder så som USA och Storbritannien (Nordfeldt, 2000). Kvinnor, 
barn och familjer är exempel på grupper i hemlöshet som ökade i antal. Under 1990-talet tilltog 
svårigheterna för Sveriges välfärdssamhälle genom bland annat den ekonomiska krisen 
(Nygård, 2013). Följder av den svåra ekonomiska situationen var bland annat arbetslöshet, en 
större efterfrågan av bostäder samt avinstitutionalisering gällande psykiatri och missbruksvård. 
Faktorerna har i efterhand visat sig ha bidragit till en ökning av individer i hemlöshet. För att 
lösa den ekonomiska krisen genomfördes olika typer av reformer, där 1993 års upplösning av 
kommunernas skyldighet av att ansvara för särskilda bostadsförsörjningsprogram är ett 
exempel (a.a.). Skyldigheten skulle istället komma att utgå från socialtjänstlagen (SFS 
1980:620). Avskaffandet skedde samtidigt som bestämmelser om kommunens möjlighet att 
tillhandahålla och förmedla bostäder upphävdes (SOU, 1996:156). Uttrycket hemlös började 
här användas mer frekvent snarare än den tidigare benämningen bostadslös i offentliga 
utredningar och diskussioner, vilket kan representera övergången från bostadspolitik till 
socialpolitik i frågor som berör hemlöshet (Nordfeldt, 1999). Hemlöshet omdefinierades från 
att ses som ett bostadsproblem till att istället hanteras som ett socialt problem. Det fanns under 
1990-talet även ett genomgående överskott av bostäder i landet som föregicks av den dåvarande 
lågkonjunkturen (Nordfeldt, 2000). Kommunala bostadsförmedlingar blev färre och de 
allmännyttiga bostadsföretagen förändrades till att karaktäriseras av att bli mer vinstdrivande 
och kostnadseffektiva. Till en följd ställdes större ekonomiska och sociala krav på de 
bostadssökande, vilket är en trend som pågår än idag (se t.ex. Grander, 2017)  

I vågorna av 1990-talets ekonomiska kris blev Sverige medlem i Europeiska unionen 
(EU), vilket innebar att Sveriges nationella lagstiftning fick ett europeiskt ramverk att förhålla 
sig till (Nygård, 2013). Anslutningen till EU innebar att tillträdet till sociala reformer 
försvårades och arbetsprincipen stärktes (Nygård, 2013; Goul Andersen, 2005). Här börjar den 
sekundära bostadsmarknaden växa fram, vilket har sitt nav i att bostadsförmedlingar sätter sin 
tilltro till socialtjänstens deltagande i en individs livssituation snarare än till individen själv 
(Goul Andersen, 2005; Sahlin, 1996). Utan socialtjänstens medverkan som en 
trygghetsingivande faktor skulle således inte individen själv få förtroendet att erhålla en 
hyreslägenhet, vilket än idag är en aktuell strategi. Nordfeldt (1994) redogör för hur det under 
tidigt 1990-tal i Sverige fanns 1 237 individer i hemlöshet, av totalt 9 903 tillfrågade, som 
endast var i kontakt med frivilligorganisationer och inte med socialtjänsten. Gällande statistiken 
konstateras att ”intresset för frivilligorganisationer har ökat under 1990-talet eftersom de är en 
positiv motsats till välfärdsstatens byråkratiserade och förmyndaraktiga service” (a.a., s. 79). 
Sverige har under 1900-talet gått från utvecklandet av statlig välfärdspolitik med universalism 
som rättesnöre till att under senare hälften av århundradet genomsyras av ett ökat kommunalt 
självstyre och marknadsprincipiell inverkan. Välfärdspolitiken har under historien präglats av 
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förändrade samhällsinställningar gentemot individer i hemlöshet, där inställningar har pendlat 
mellan kontroll och bestraffningar kontra omhändertagande omsorg med en påverkan från 
internationella ramverk. 

Samhällets roll och ansvar idag 
I följande avsnitt presenteras dagens samhällsansvar gällande arbetet mot akut hemlöshet i 
Sverige. Avsnittet belyser ansvarets ramar samt de olika roller som stat, kommuner och 
frivilligorganisationer spelar i hemlöshetsfrågan. 

Internationell och nationell lagstiftning 
Alla människor som är medborgare och lever i Sverige ska tillförsäkras en levnadsstandard i 
enlighet med inte enbart nationell lagstiftning utan även internationella konventioner. Sverige, 
tillsammans med samtliga medlemsstater i FN, är bland annat bundet av de ratificerade 
konventionerna som behandlar mänskliga rättigheter. I artikel 22 i den Allmänna förklaringen 
om mänskliga rättigheter framgår att: 
 

Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till 
att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller 
hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas 
genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats 
organisation och resurser (Regeringskansliet, 2011, s. 6). 

 
Att de mänskliga rättigheterna ska respekteras och efterlevas är således en bestämmelse som 
inte kan bortses från men hur de mänskliga rättigheterna uppnås beror på varje enskilt lands 
kontext och resurser. De mänskliga rättigheter som behöver respekteras för att uppnå en 
tillfredsställande levnadsstandard är bland annat rätten till utbildning, arbete, fysisk och psykisk 
hälsa, bostad samt skydd mot arbetslöshet (Regeringskansliet, 2011). Förutom FN:s 
konventioner om de mänskliga rättigheterna har Sverige ett ytterligare internationellt ramverk 
som påverkar nationell lagstiftning i form av lag (SFS 1994:1219) om den Europeiska 
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 
den så kallade Europakonventionen. Konventionen omfattar FN:s mänskliga rättigheter och 
syftar främst till att rättigheterna ska vara lagstiftade bland samtliga medlemsstater i 
Europarådet. Europakonventionen har varit svensk lag sedan 1995 och i regeringsformens (SFS 
1974:152) [RF] paragraf 19 återfinns bestämmelsen om att det inte får finnas varken lagar eller 
föreskrifter i Sverige som bestrider konventionen. Sveriges nationella lagstiftning är idag 
influerad och omgiven av internationella ramar med bestämmelser om mänskliga rättigheter 
och trygghet gällande boende som ska efterlevas. På vilket sätt rättigheterna ska uppnås är dock 
upp till den nationella lagstiftningen och Sverige som enskilt land. 

Individer som befinner sig i akut hemlöshet i Sverige har, utöver internationella 
konventioner, ett skyddsnät i form av den nationella lagstiftningen. Det kan här urskiljas minst 
två ansvarsnivåer, vilket är nationell respektive lokal nivå. På den nationella nivån återfinns 
den grundlagsstadgade bestämmelsen om att Sveriges offentliga verksamhet ska trygga rätten 
till såväl bostad som arbete i enlighet med 1 kap. 2 § 2 pt RF. En aktör som är central i 
boendefrågan, utifrån både statlig och kommunal nivå, är den så kallade allmännyttan (Salonen, 
2015). Allmännyttan består av allmännyttiga bostadsbolag som förvaltar hyresbostäder åt 
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kommuner. Syftet är att bland annat ”främja bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som 
är ägare till bolaget” (Prop. 2009/10:185, s. 39). I kombination med att göra hyresbostäder 
tillgängliga för alla kommuninvånare bistår allmännyttan även socialtjänster med boenden i 
form av till exempel sociala kontrakt. År 2011 trädde lag (2010:879) om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag i kraft, där det fastslogs att allmännyttan även ska drivas enligt 
affärsmässiga principer. Detta innebär att de kommunala bostadsbolagen ges utökat utrymme 
att sälja ut hyresbostäder till att bli privata bostadsrätter samt att i större grad påverka 
hyreskraven (Salonen, 2015). En följd är att många allmännyttiga bostadsbolag numera 
förvaltar en mindre andel hyresbostäder samtidigt som kraven för att erhålla en hyresbostad har 
skärpts (Salonen, 2015; Grander, 2017). På lokal nivå har även kommunernas socialtjänster ett 
ansvar för individer i akut hemlöshet, då socialtjänsten enligt 11 kap. 1 § SoL har skyldighet 
att inleda en utredning om det inkommer information som kan föranleda någon åtgärd. Mot 
bakgrund av kommunernas självstyre inverkar emellertid lokal kontext och resurser på hur 
åtgärder utformas och tillämpas, vilket framgår av 2 kap. 1 § SoL. Åtgärder kan därför se olika 
ut från kommun till kommun. Det går vidare att finna inslag av rätten till boende på lokal nivå 
mot bakgrund av att ekonomiskt bistånd kan erhållas för skäliga boendekostnader i enlighet 
med 4 kap. 4 § SoL. Kommunernas socialtjänster kan därmed erbjuda ekonomiskt stöd för 
boendekostnader men har däremot inte en skyldighet att bistå kommuninvånarna med bostäder. 
Skyldigheten består istället av att främja enskilda individers rätt till bostad, vilket framgår av 3 
kap. 2 § SoL.  

En problematik som kan identifieras gällande stöd och hjälp till individer som saknar 
boende och folkbokföringsadress är den om vilken kommun som har ansvar för att bistå med 
stöd. Ett svar på frågan är att individer som saknar ett stadigvarande boende räknas tillhöra den 
kommun där den starkaste anknytningen finns, vilket fastslås i 2a kap. 3 § 3 pt SoL. Individer 
i akut hemlöshet står däremot oavsett anknytning och folkbokföringsadress under det 
kommunala beskyddet genom rätten att ansöka om biståndsinsatser och akut stöd och hjälp från 
socialtjänst enligt 2a kap. 1 § SoL. Genom att befinna sig i en kommun kan därför 
samhällsmedlemmar ansöka om viss hjälp och stöd oberoende av relation till platsen. En 
förutsättning för att ansöka om stöd och erhålla insatser är att individer själva vill få hjälp. 
Självbestämmanderätten är en central princip som genomsyrar den svenska lagstiftningen med 
ett fåtal undantag. Av 1 kap. 1 § SoL framgår att självbestämmanderätten är en grundläggande 
förutsättning för all hjälp och stöd som erbjuds. Med andra ord innebär rätten att en myndig 
individ själv har valmöjligheten att ta emot eller inte ta emot hjälp, med förbehåll att individen 
inte uppfyller rekvisit för vård enligt lag (SFS 1988:87) om vård av missbrukare i vissa fall 
[LVM] eller lag (SFS 1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga [LVU]. En rad 
skyddsåtgärder i nationell lagstiftning kan således identifieras för att medborgare och 
samhällsmedlemmar ska ges förutsättningar att leva ett tillfredsställande liv, där även principen 
om individens självbestämmande är en viktig komponent. Skyddsåtgärderna har i sin tur 
formats av internationella och nationella krafter där kommunala resurser påverkar den lokala 
uppfyllelsen av bestämmelserna i relation till akut hemlöshet. 

Samspelet mellan stat, kommun och frivilligorganisationer  
Stater världen över har sina skillnader i uppbyggnad av socialpolitiska strukturer men även sina 
likheter, där såväl nationellt rådande ideologier som globala ekonomiska processer påverkar 
konstruktionen av välfärden som når medborgare och samhällsmedlemmar. Esping-Andersen 
(1990) har identifierat gemensamma mönster i samhällsformationen hos ett flertal länder, vilket 
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har gett upphov till ett teoretiskt resonemang bestående av tre olika typer av så kallade 
välfärdsregimer. De tre typerna benämns som liberal, konservativ respektive socialdemokratisk 
välfärdsregim. I en liberal välfärdsregim har marknaden störst utrymme att fördela resurser och 
där staten endast erbjuder hjälp och stöd till de mest utsatta i samhället. Här står individen i 
fokus där målet är att individen ska få så stor frihet och valmöjlighet som möjligt för att på egen 
basis få välja sina tjänster. Det ställs dock samtidigt krav på individen att på egen hand kunna 
nå upp till marknadens ekonomiska gränssnitt genom arbete och inkomst. 
Frivilligorganisationer har kommit att få en stor roll i länder som tillhör liberala välfärdsregimer 
mot bakgrund av att behovet av hjälp som finns hos befolkningen ofta inte tillgodoses via statlig 
eller offentlig sektorn. Länder som brukar omtalas i form av liberala välfärdsregimer är till 
exempel USA och Storbritannien. Konservativa välfärdsregimer har istället ofta familjen i 
fokus, där socialförsäkringssystemet utgår ifrån mannen i familjen eftersom kvinnan 
traditionellt sett bör arbeta i hemmet. Vid behov av hjälp och stöd förväntas individer att 
inledningsvis luta sig mot familjen snarare än den offentliga sektorn. Marknaden har ett större 
utrymme än staten i konservativa välfärdsregimer, där Tyskland och Japan är exempel på länder 
som omfattas av en sådan typ av samhällsformation (a.a.).  

I en klassisk socialdemokratisk välfärdsregim har staten det yttersta ansvaret för 
medborgarna, där universella socialförsäkringar finns tillgängliga för alla och inte endast för 
individer som har störst och mest akuta behov (Esping-Andersen, 1990). Den här typen av 
universalitet innebär samtidigt att det i regel inte finns en större mängd frivilligorganisationer 
eftersom staten ska tillhandahålla den hjälp och det stöd som medborgarna behöver. Till länder 
som kännetecknas av att vara socialdemokratiska välfärdsregimer räknar Esping-Andersen 
(a.a.) bland annat Norge och Sverige. Bruhn (2018) har valt att beskriva den svenska 
välfärdsregimen som socialliberal snarare än att tillämpa den socialdemokratiska benämningen 
mot bakgrund av att Sveriges förhållningssätt inte går att hänvisa till enbart socialdemokratiska 
värderingar. Det tycks även finnas tendenser på att Sverige som välfärdsregim börjar överge 
det socialliberala förhållningssättet och istället rör sig alltmer mot att kännetecknas som en 
neoliberal välfärdsregim (a.a.). En orsak är bland annat att offentlig styrning och organisering 
har påverkats av styrformen NPM, kännetecknad av kostnadseffektivitet och privatiseringar av 
den offentliga sektorn (a.a.). I en diskussion om välfärdregimer och välfärdstjänster är även 
begreppet dekommodifiering centralt, då termen uppmärksammar individens relation till 
marknaden inom olika typer av regimer (jfr Esping-Andersen, 1990). Den dekommodifierande 
funktionen kan i den socialdemokratiska välfärdsregimen urskiljas i form av att individen ses 
som frikopplad från marknaden vad gäller välfärdstjänster eftersom staten ska tillgodose social 
omsorg och vård (a.a.). Inom den liberala välfärdsregimen och dess marknadsbaserade 
utgångspunkt för välfärden kan istället en låg grad av dekommodifiering skönjas eftersom 
individen till stor del är beroende av marknaden för att ta del av välfärdstjänster (a.a.). Sverige, 
i egenskap av en välfärdsregim som till stor del är byggd på universalitet och välfärd genom 
offentlig sektor, kan idag karaktäriseras av en ökad individualism och välfärd som påverkas av 
marknadsprincipiella faktorer.  

I den socialdemokratiska, eller socialliberala, typen av välfärdsregim som Sverige tillhör 
kan den offentliga sektorn identifieras som den största bäraren av välfärden. Den offentliga 
sektorn tillhör en av tidigare nämnda fyra sfärer som kan identifieras i samhället (se avsnitt 
Begreppsdefinitioner). Välfärden består emellertid av flera aktörer då det inte endast är den 
offentliga sektorn som tillhandahåller välfärdstjänster till medborgare och 
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samhällsmedlemmar. Olsson och Nordfeldt (2008) har urskilt tre system som välfärden verkar 
i utifrån en svensk kontext. Det första systemet benämns som det primära välfärdssystemet, 
vilket på statlig nivå hanterar långsiktiga och strukturella sociala omständigheter. På kommunal 
nivå återfinns det sekundära välfärdssystemet, vilket hanterar lokala och individuella sociala 
problem. Det tredje systemet innefattar det tertiära välfärdssystemet. Det tertiära 
välfärdssystemet har ideellt arbete som utgångspunkt och hanterar akuta och individuella 
sociala problem av de mest marginaliserade och exkluderade i samhället (a.a.). I följande tabell 
(se tabell 1) presenteras en beskrivning av uppdelningen mellan de tre olika välfärdssystemen 
kopplat till tillhörande bostadsmarknadssystem och individers grad av frihet i relation till 
respektive system: 
 

 
 
 

Tabell 1: Beskrivning av olika välfärds- och bostadsmarknadssystem (Description of Different 
Welfare and Housing Market Systems). Fritt efter Olsson och Nordfeldts (2008, s. 164) tabell. 
 
Tabellen visar hur välfärden inom det primära välfärdssystemet sker genom inkomst via arbete. 
Individer i det primära välfärdssystemet har ofta boende genom den ordinarie 
bostadsmarknaden och erhåller en hög grad av frihet (Olsson & Nordfeldt, 2008). Ett andra steg 
i välfärden är individer som befinner sig inom det sekundära systemet, vilket kännetecknas av 
kommunalt ekonomiskt bistånd som inkomstform och boende via den sekundära 
bostadsmarknaden. Inom det sekundära systemet bedöms individer ha en låg grad av frihet där 
välfärden som erbjuds är behovsprövad och beroende på individers behov och resurser. Ett 
tredje steg är när individer hamnar i det tertiära välfärdssystemet. Inom det tertiära systemet 
ges ofta välfärdstjänster av organisationer som arbetar på frivillig basis, där individer ofta har 
akuta basala behov, till exempel boende, som tillgodoses. Att vara en del av det tertiära systemet 
kan ibland vara självvalt på grund av att en avsaknad av tilltro till offentliga instanser föreligger. 
Systemet kännetecknas emellertid av att individer i regel har en väldigt låg grad av frihet (a.a.). 
Tabellen och dess beskrivande format bidrar till en överblick av de tre olika välfärdssystemens 
innebörd och attribut gällande inkomst och boendemarknadskategori kopplat till den enskilda 
individens grad av frihet inom respektive system. I de två inledande välfärdssystemen kan 
rättigheter och skyldigheter identifieras som gemensamma nämnare för att få tillgång till 
resurser. Individer som rör sig inom det tertiära välfärdssystemet, bland annat individer i akut 
hemlöshet, befinner sig däremot i en kontext präglad av kortsiktiga lösningar utan större 

Welfare	system	 First,	general	welfare	
income.	Based	on	
income.	
 

Secondary,	local	
public	social	welfare	
system.	Based	on	
means	test.	

Tertiary,	non-profit	
welfare	system.	Based	
on	charity.	

Housing system First	housing	market.	
Based	on	income.	

Secondary	housing	
market.	Based	on	
Social	Services	Act	but	
also	personal	
behaviour. 

Tertiary	housing.	
Based	on	acute	social	
need.	

Degree	of	freedom	
within	the	system	
for	the	citizen	

High.	 Low.	 Very	low,	but	some	
people	may	choose	
these	systems	because	
they	distrust	the	
public	systems.	
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valfrihet och där tillgången till hjälp från frivilligorganisationer präglas av att vara utan villkor 
och skyldigheter. 

Internationellt och nationellt kunskapsläge 
Frivilligorganisationers arbete i relation till hemlöshet, och akut hemlöshet i synnerhet, är ett 
beforskat område såväl internationellt som nationellt. I den här studien behandlas 
frivilligorganisationers roll och funktion i arbetet mot akut hemlöshet. I följande kapitel 
presenteras därför det aktuella kunskapsläget med utgångspunkt i frivilligorganisationers arbete 
i relation till individer i akut hemlöshet samt i relation till det övergripande samhället.  

Frivilligorganisationers olika skepnader i samhällslandskapet 
Frivilligorganisationer är en heterogen grupp med varierande organisering. Waters (1992, 
refererad i Bowpitt, Dwyer, Sundin & Weinstein, 2014) beskriver hur dagliga verksamheter 
som är riktade till individer i hemlöshet kan delas in i tre olika typer av kategorier: 1) kristen 
filantropi, 2) rehabilitering och förändring samt, 3) empowerment. De tre olika kategorierna 
speglar olika syften och tillvägagångssätt med en daglig verksamhet. Den första kategorin 
illustrerar en plats för individer i akut hemlöshet att få att spendera sina dagar vid utan krav på 
att kvalificera sig för att få ta del av verksamhetens insatser. Här är även acceptans ett 
nyckelbegrepp med målet att skapa en fristad för gästerna. Den andra kategorin, rehabilitering 
och förändring, kännetecknar verksamheter som eftersträvar förändring i individernas 
livssituation genom professionellt stöd och krav, till exempel genom att erbjuda möjligheter till 
praktik. Den tredje och sista kategorin inbegriper verksamheter som grundar sin hjälp på att 
uppmuntra och motivera individer i akut hemlöshet att förvalta och utveckla sina egna resurser 
(a.a.). Dagliga verksamheters olika angreppssätt i arbetet mot akut hemlöshet präglas av olika 
synsätt och strategier för att hjälpa utsatta människor. 

Trots att frivilligorganisationers arbetssätt kan skilja sig åt är relationsskapande och ett 
arbete som syftar till att tillgodose behov vanligt förekommande. Kosny och Eakin (2008) har 
med utgångspunkt i etnografisk metod undersökt organisatoriska uppdrag gällande att hjälpa 
utsatta grupper i samhället samt att utföra det praktiska arbetet. Studien behandlar tre olika typer 
av icke-vinstdrivande organisationer som arbetar mot akut hemlöshet, vilka är en drop-in daglig 
verksamhet samt två härbärgen. Kosny och Eakin (a.a.) identifierade fyra gemensamma 
nämnare organisationerna emellan: 1) Ett arbete organiserat för att möta andra människors 
behov, 2) Personal arbetar ofta på flera olika sätt med hjälp av olika strategier baserat på att 
gränsen för arbetsuppgifter och hjälp som erbjuds inom ramen för verksamheten är flytande 
och varierad, 3) Personal lär ofta känna gästerna personligen och utvecklar en särskild förståelse 
för hur gästerna har hamnat i akut hemlöshet samt, 4) Organisationerna kännetecknas av att ha 
ett utvecklat etos om vikten av att hjälpa utsatta människor (a.a.). Frivilligorganisationer som 
arbetar mot akut hemlöshet har således möjlighet till en fördjupad kontakt med gäster där även 
gästernas behov styr arbetets organisering. 

I arbete mot akut hemlöshet innehar ofta frivilligorganisationer andra ansvarsområden 
jämfört med den offentliga sektorn. Olsson (2007) argumenterar för att frivilligorganisationer i 
Sverige i regel har mindre makt gentemot kommunal förvaltning. Detta beror bland annat på 
att frivilligorganisationer är mer beroende av resurser men även mer sårbara i och med att 
arbetet präglas av volontärskap och ideellt arbete. En ytterligare aspekt i relationen mellan 
socialtjänst och frivilligorganisationer är att frivilligorganisationer arbetar med strategier som 
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den offentliga sektorn i regel inte använder, då insatserna och arbetssätten till exempel inte 
nödvändigtvis är vetenskapligt beprövade. Olsson (2007) beskriver det som att 
frivilligorganisationer tar vid där socialtjänstens gränsdragning slutar. Frivilligorganisationer 
och socialtjänster samverkar emellertid i flera kommuner runt om i Sverige. Det tycks däremot 
finnas en ökad grad av fördelning i arbetet mot hemlöshet mellan kommun och 
frivilligorganisationer i större städer (a.a.). Frivilligorganisationer i Sveriges välfärdsarbete mot 
akut hemlöshet har färre resurser och mindre makt än den offentliga sektorn samtidigt som 
frivilligorganisationer ofta har ett mer flexibelt och friare arbetssätt. 

Det offentliga rummet och akut hemlöshet  
En situation i akut hemlöshet präglas ofta av kriminaliserade ageranden där även fysiska 
utmaningar i stadskärnor kan föreligga. I en amerikansk studie lyfter Aykanian och Lee (2016) 
frågan om kriminalisering av handlingar som är nära sammankopplade med ett liv i hemlöshet, 
policys vilka benämns vara anti-hemlöshet. Hit kan till exempel förbud mot offentlig urinering 
och offentlig alkoholförtäring räknas. Författarna (2016) argumenterar för att förbuden innebär 
en begränsning av mänskliga rättigheter för individer i hemlöshet eftersom de upprättade 
förbuden påverkar individerna mer än andra människor i samhället som har bostad (a.a.). På 
liknande sätt menar Davis (1990) att den fysiska offentliga miljön i amerikanska städer 
medvetet har omstrukturerats till att inrymma utmaningar för individer i akut hemlöshet att 
uppehålla sig i stadskärnor. Hit kan sprinklersystem och anpassade bussäten nämnas som 
exempel (a.a.). Individer i akut hemlöshet möter utmaningar i offentliga miljöer baserade på 
lagstiftade förbud men även genom medvetna strategier för att stävja att individer i akut 
hemlöshet uppehåller sig i centrala stadskärnor. 

Dagliga frivilligorganisationer fungerar som ett skydd från exkluderande krafter i 
samhället samtidigt som verksamheterna kan bidra till att upprätthålla en stigmatisering. Thörn 
(2011) har undersökt Göteborgs stadskärna i relation till bland annat Davis (1990) resultat och 
fann att det även i Göteborg fanns utmaningar, dock i andra skepnader, i den offentliga miljön 
för individer i akut hemlöshet. Antalet offentliga toaletter har till exempel blivit färre, vilket 
innebär att människor istället styrs till caféer och restauranger där betalning i många fall krävs 
för att få använda toaletter. En ökning har också skett av belysning i till exempel parker, vilket 
har gjort det svårare för individer i akut hemlöshet att vistas i offentliga grönområden. Orsaken 
till detta är att det samtidigt har införts säkerhets- och trygghetsvandringar där målet är att lokala 
invånare ska upptäcka hot mot säkerheten i området, vilket individer i akut hemlöshet räknas 
som, för att sedan kunna hitta strategier för att motverka det så kallade hotet. Butiksägare har 
vidare använt säkerhetsvakter för att patrullera gator i syfte att bland annat avvisa individer i 
hemlöshet från gator och portuppgångar. Smith (1996) menar att försvårandet att uppehålla sig 
i stadskärnor för individer i hemlöshet är en konsekvens av nyliberala policys och intressen för 
gentrifiering som växte fram under början på 1990-talet. Policys och intressen som därmed 
även påverkar stadsbildningen. Cloke, May och Johnsen (2010) argumenterar för att dagliga 
verksamheter dels innebär en förlängd arm i att göra hemlöshet osynlig från stadskärnor å 
nyliberalismens vägnar, dels erbjuder individer i akut hemlöshet en skyddad miljö från 
nyliberalismens till synes fientliga påverkan på samhället (a.a.). Situationen akut hemlöshet 
tycks således bli en än mer utsatt situation i takt med att exkluderande faktorer och gentrifiering 
tilltar i samhället, där frivilliga dagliga verksamheter verkar som både ett skydd mot 
stigmatisering men underlättar även för nyliberala och marknadsprincipiella krafter. 
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Innebörden av ideellt arbete mot akut hemlöshet  
Det frivilliga arbetet mot hemlöshet är betydelsefullt för individer i akut hemlöshet eftersom 
möjligheter till att tillgodose basala behov erbjuds, där personal vid frivilligorganisationer i 
många fall också upplever en skyldighet att erbjuda hjälpinsatserna. Storbjörk (2007) har i en 
svensk studie undersökt ett daghärbärge och dess roll för gäster i hemlöshet och deras sociala 
nätverk. Resultaten från studien visar att daghärbärget är en viktig komponent för gästernas 
situation på grund av att till exempel essentiella basala behov kan tillgodoses. Gäster betonade 
också insatser gällande praktiska frågor, som till exempel stöd i kontakt med myndigheter, samt 
det sociala sammanhanget som fundamentala. I en annan studie har Sager (2011) undersökt 
religiösa frivilligorganisationers avsikter med att erbjuda hjälpinsatser till individer i hemlöshet 
men också gästers uppfattningar av den hjälp som ges. Resultaten visar att personal ofta 
uppfattar att ändamålet med ideellt arbete är att sörja för akuta behov. På motsvarande sätt 
menar gäster att två grundläggande orsaker till att besöka frivilligorganisationer är att få basala 
behov tillgodosedda men även omsorgsfulla bemötanden av personal. Verksamheter som har 
avsikter att påverka gäster genom tvingande religiösa inslag kan däremot leda till att gäster 
upplever en frustration över att fokus förs bort från att få basala behov tillgodosedda. Johnsen 
(2014) poängterar däremot att religiösa dagliga frivilligorganisationer uppfattar utförandet av 
den sociala omsorgen som en skyldighet med syftet att hjälpa människor. Syftet att hjälpa till 
blir därför ett sätt för såväl enskild personal som organisationer att bidra till samhället.  

Dagliga frivilligorganisationer karaktäriseras av att vara trygga och säkra platser under 
förutsättning att en social kontroll finns inbäddad i arbetet. Jindra och Jindra (2016) påpekar att 
den relationella dimensionen är central i arbetet som dagliga frivilligorganisationer utför. Ett 
ofta väletablerat etos om att hjälpa utsatta människor fungerar som en grund till att möta 
människor i olika typer av livssituationer, vilket också involverar att lära sig av varandra för att 
utveckla sociala färdigheter och för att utvecklas som människa. Till skillnad från Jindra och 
Jindra (2016) menar Johnsen, Cloke och May (2005) att dagliga verksamheters arbete omfattar 
strategier för att säkerställa säkerheten och tryggheten för personal och gäster, vilket leder till 
att olika typer av social kontroll ofta kan identifieras i verksamheterna. Den sociala kontrollen 
blir en konsekvens till följd av en osäkerhet över såväl verksamhetens trivsel och trygghet som 
verksamhetens ekonomiska resurser. Personal fungerar därmed som utförare av den sociala 
kontrollen för att säkerställa att ordning råder. I likhet med Johnsen, Cloke och May (2005) 
argumenterar Watts, Fitzpatrick och Johnsen (2018) för att den sociala kontrollen bidrar till 
trygga lokaler för gäster och personal. Den sociala kontrollen karaktäriseras även av så kallade 
”soft” interventions, dit till exempel motiverande samtal hör. Soft interventions syftar ofta till 
att motivera till förändring i livssituationen och att leva efter samhällsnormen. Det kan därför 
urskiljas en paternalistisk tanke i en sådan strategi eftersom personal riskerar att framhäva en 
viss livssituation som mer önskvärd än att till exempel leva i hemlöshet.  

Utmaningar för dagliga verksamheter  
Det finns en sedan länge pågående diskussion om frivilligorganisationers arbete och insatser 
mot akut hemlöshet vilken dels berör risken att upprätthålla akut hemlöshet, dels förtjänsten av 
att skapa förutsättningar till förändring i livssituationen. Whiteford (2010) menar att det 
föreligger en konflikt för dagliga verksamheter som arbetar på frivillig basis riktade till 
individer i hemlöshet då en verksamhet inte kan vara både välkomnande på gästernas villkor 
samtidigt som den är uppmanar till förändring gällande gästernas livssituationer. Bakgrunden 
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går att finna i att det inte finns någon vinning att förändras hos individer som känner sig 
accepterade samtidigt som en verksamhet präglad av villkor och krav riskerar att avskräcka 
gäster från att besöka verksamheten. Bowpitt, Dwyer, Sundin och Weinstein (2014) har studerat 
dagliga verksamheter baserade på religiös filantropi gällande dilemmat kring villkorslöshet 
kontra motprestationer. Studiens resultat pekar på att dagliga verksamheter, som inte har krav 
på motprestationer, medför en trygg och säker plats för individer i akut hemlöshet. Ledorden 
som ofta finns inom de här typerna av verksamheter är acceptans, vänskap, välkomnande och 
tillit. Författarna (2014) menar att ett bemötande som är präglat av ledorden kan bidra till att 
påbörja en process till förändring i livssituationen. Trots avsaknad av villkor och krav kan 
därmed en förändring på sikt bli aktuell eftersom verksamheterna ofta blir till en fristad där 
individer i hemlöshet kan få verktyg att återhämta sig (a.a.). Frivilligorganisationers arbete och 
erbjudna insatser innebär ofta en välkomnande miljö där utsatta individer i akut hemlöshet kan 
uppleva trygghet och, trots en ofta avsaknad av krav och motprestationer, på lång sikt vara ett 
första steg till en förändring i livssituationen. 

Teoretiska perspektiv på ideellt arbete mot akut hemlöshet 
Studiens teoretiska ramverk är utformat för att skapa förutsättningar till att analysera 
frivilligorganisationens arbete på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå i 
förhållande till såväl rättigheter och skyldigheter som relationella aspekter. De teoretiska 
perspektiven har sin utgångspunkt i socialt medborgarskap och erkännandeteori. Det sociala 
medborgarskapet härstammar från Marshalls (1950/1992) tredelade medborgarskapsteori som 
syftar till att synliggöra relationen mellan medborgare och stat i termer av sociala rättigheter 
respektive skyldigheter. I den här studien kommer det sociala medborgarskapet främst att 
användas i förhållande till relationen mellan gäster och den ideella verksamheten. Utrymme har 
även getts för bland annat Duffys (2010) medborgarskapsteori om social rättvisa, vilken 
används för att komplettera de teoretiska resonemangen om socialt medborgarskap. Vidare kan 
erkännandeteori kopplas till möjligheter att få sociala rättigheter respekterade men även att 
efterleva sociala skyldigheter. I föreliggande studie utgår de teoretiska resonemangen om 
erkännande i huvudsak från Honneths (1995) tre olika former, vilka även synliggör möjligheter 
till självförverkligande. I tillägg till erkännandeteori har även Maslows (1987) behovstrappa 
valts att användas mot bakgrund av modellens teoretiska resonemang rörande 
självförverkligande, behov och motivation. 

Det sociala medborgarskapet 
Begreppet medborgarskap ges olika innebörd beroende på vilket perspektiv som tillämpas. 
Medborgarskap kan delas in i traditionerna liberalism och kommunitarism (Dwyer, 2010). 
Förespråkare för kommunitarism menar att kollektivet bör stå i centrum snarare än individen, 
vilket betyder att samhällskollektivets bästa bör prioriteras framför individuella friheter. En 
motpol till kommunitarism är liberalism, vilket är ett synsätt som traditionellt sett kännetecknas 
av ett fokus på individualitet och individens frihet. Liberalism kan vidare delas in i 
libertarianismen respektive egalitär liberalism. Libertarianismen karaktäriseras av ett liberalt 
synsätt på människan, vilket till exempel tar sig i uttryck i att utgångspunkten för 
medborgarskapet ses i relation till marknaden. Den egalitära liberalismen argumenterar istället 
för att staten bör ha ett ansvar för att skapa förutsättningar till att medborgare ska ha en viss 
levnadsstandard. Till den egalitära liberalismen kan Marshalls teori om medborgarskap 
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kategoriseras (a.a.). Marshall (1950/1992) delade upp medborgarskap i tre olika dimensioner, 
vilka är politiskt, civilt och socialt medborgarskap. Samtliga dimensioner är tänkta att belysa 
relationen mellan individen och välfärdsstaten ur olika perspektiv. Det politiska respektive 
civila medborgarskapet inbegriper rätten att delta i den politiska sfären respektive rättigheter 
kopplade till individuella friheter som till exempel rätten till yttrande. Det sociala 
medborgarskapet omfattar istället sociala rättigheter kring bland annat ekonomisk välfärd samt 
att ha ett fullvärdigt liv i relation till samhällskontextens normer (a.a.). Det sociala 
medborgarskapet ska, enligt Marshall (1950/1992), leda till en social position där individen 
också kan tillämpa det civila och politiska medborgarskapets rättigheter. Socialt 
medborgarskap är av särskilt intresse i relation till individer i akut hemlöshet, vilka enligt 
internationella och nationella bestämmelser är berättigade till boende och en tillfredsställande 
levnadsstandard. Det är därför av intresse att uppehålla sig vid begreppet socialt medborgarskap 
i förhållande till den här studiens syfte och frågeställningar.  

Sociala rättigheter respektive skyldigheter – två interagerande motpoler 
Medborgarskapet är en väsentlig faktor för att individer ska kunna tillvarata rättigheter och 
resurser gentemot staten, där även staten har rättigheter i form av att till exempel kräva skatt. 
Medborgarskap kan därför identifieras som en av komponenterna i relationen mellan individen 
och samhället (Hölscher, 2012). I enlighet med 1 § i lag (SFS 2001:82) om svenskt 
medborgarskap finns också lagstadgat att ”det svenska medborgarskapet är ett rättsligt 
förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda 
parter”. Vad som innefattas i ett socialt medborgarskap är upp till varje enskilt land och dess 
kontext. Det finns dock vissa aspekter som har präglat utvecklingen av inte minst europeiska 
länders riktning gällande sociala rättigheter (Spång, 2015). I likhet med de mänskliga 
rättigheternas uppkomst efter andra världskriget, kom också det sociala medborgarskapet att i 
lägre grad fordra ett medborgarskap utan kom istället att ses som inneboende rättigheter hos en 
människa oavsett medborgarskapsstatus. Rättigheter som karaktäriserar det sociala 
medborgarskapet kan därför skönjas ha liberaliserats i många europeiska länder, däribland 
Sverige, sedan andra världskriget. Detta har bland annat inneburit att en varaktig bosättning i 
ett land räcker för att få ta del av specifika och grundläggande sociala rättigheter (a.a.).  

Det sociala medborgarskapet synliggör individen som medborgare och samhällsmedlem 
i relation till tillgången av sociala rättigheter i samhället. Målet är att samhället ska genomsyras 
av en garanti för att samtliga medborgare ska få ta del av de sociala rättigheterna genom en 
minimitrygghet (Marshall, 1950/1992). Begreppet omges därför av en tanke om universell 
socialpolitik med jämlikhet som mål. Marshall (a.a.) menar även att sociala rättigheter hör till 
den offentliga sektorns skyldighet att uppfylla. Till gruppen sociala rättigheter hör, enligt 
Marshall (a.a.) bland annat rätten till en grundläggande ekonomisk trygghet och rätten att leva 
ett rikt socialt och civilt liv enligt rådande normer för vad som kan betraktas som ett fullvärdigt 
liv. De sociala rättigheterna kan även benämnas som välfärdsrättigheter och kan därför 
karaktäriseras av att vara politiskt bundna (Dwyer, 2010). Både sociala rättigheter och 
skyldigheter är därmed föränderliga beroende på politiskt klimat och ett lands ekonomiska 
situation (Stenius, 2009).  I Sverige baseras sociala rättigheter på de aspekter som krävs för att 
nå en tillfredsställande levnadsstandard. Vad som kännetecknar en tillfredsställande 
levnadsstandard är bland annat rätten till utbildning, arbete, god fysisk och psykisk hälsa, 
trygghet vid förlust av arbete, social trygghet samt boende (Lind, 2009). Sociala rättigheter kan 
vidare kategoriseras som antingen lagreglerade eller moraliska rättigheter (Jacobson 
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Pettersson, 2008). Lagreglerade rättigheter innebär universella rättigheter som omfattas av 
bland annat socialförsäkringarna, vilka syftar till att ge ekonomisk trygghet vid bland annat 
sjukdom. De moraliska rättigheterna innefattar istället rättigheter som inte är lagreglerade, dit 
till exempel arbete, utbildning och bostad kan räknas (a.a.). Rätten till bostad är formulerad som 
en målsättning och kan därmed kategoriseras som en moralisk rättighet snarare än en så kallad 
egentlig rättighet (Lind, 2009). Egentliga rättigheter går, till skillnad från moraliska rättigheter, 
att överklaga i domstol (a.a.). Sociala rättigheter syftar till att medborgare och 
samhällsmedlemmar ska nå en tillfredsställande levnadsstandard, där rätten till boende är en 
social rättighet vilken samhället har som målsättning snarare än skyldighet att uppfylla. 

Sociala skyldigheter innebär medborgares och statens plikter gentemot varandra. Sociala 
skyldigheter definieras enligt Marshall (1950/1992) som utbildning, arbeta, att vara en laglydig 
medborgare samt att göra militärtjänst. Marshalls (a.a.) definition av skyldigheter utgår från en 
brittisk kontext i tiden efter andra världskriget, vilket innebär att innehållet i skyldigheterna inte 
nödvändigtvis går att överföra till en svensk kontext utan viss anpassning. Sjöberg (1999) har, 
med utgångspunkt i Marshalls (a.a.) resonemang om det sociala medborgarskapet, belyst 
sociala skyldigheters kännetecken i Sverige. De sociala skyldigheterna kan enligt Sjöberg 
(1999) delas in i materiella respektive moraliska skyldigheter. De materiella skyldigheterna är 
reglerade och omfattar till exempel att betala skatt, vilket sedan bekostar offentliga 
välfärdstjänster (a.a.). I Sverige har militärtjänst under en period varit frivillig och därmed inte 
kunnat benämnas som en skyldighet. Med utgångspunkt i lag (SFS 1994:1809) om 
totalförsvarsplikt beslutade dock regeringen år 2017 om att återinföra plikten om mönstring och 
värnpliktsutbildning för unga svenska medborgare (Regeringsbeslut Fö2016/01252/MFI). I 
egenskap av obligatorisk militärtjänstgöring kan plikten därmed urskiljas som en materiell 
social skyldighet. Moraliska skyldigheter kan istället kännetecknas av samhällsnormer (Sjöberg 
(1999). Normerna baseras på gemensamma och underförstådda förväntningar och värderingar, 
till exempel att arbeta och bidra till samhället samt att leva ett ansvarsfullt liv (a.a.). Marshalls 
ursprungliga sociala skyldigheter kan därmed med viss anpassning överföras till en svensk 
kontext. Relationen mellan medborgare och staten kan sammantaget illustreras i form av 
följande modell (se figur 2), där ett cirkulärt samspel mellan skyldigheter av respektive aktör 
kan urskiljas: 

 
 
Skyldighet	att	betala	skatter,		
följa	lagar	etc.		

 
 
 
   
 
 

	
Skyldighet	att	garantera	medborgaren		
en	viss	social	trygghet	

	
Figur 2: Medborgarens och statens skyldigheter. Fritt efter Nygårds (2013, s. 69) modell. 
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Modellen ger exempel på relationen mellan medborgares skyldigheter gentemot staten och 
statens skyldigheter till medborgaren. Inbäddat i den ömsesidiga relationen finns således 
rättigheter som medborgare kan kräva av staten på samma sätt som staten har rättigheter att 
kräva från medborgare (Nygårds, 2013). En reciprocitet kan på så sätt identifieras i form av 
att medborgare och staten ingår i ett ömsesidigt förhållande till varandra för att bland annat 
kunna upprätthålla välfärdssamhället (a.a.). Sociala skyldigheter kan vara såväl moraliska 
normer som materiella krav, vilka är väsentliga för att bland annat underhålla den offentliga 
välfärden.	

Ömsesidigheten mellan individ och stat omfattar olika grader av motprestationer för olika 
typer av sociala rättigheter. Reciprociteten kring det sociala medborgarskapet kan delas in i två 
kategorier, vilka är universella respektive selektiva sociala rättigheter (Dwyer, 2010). 
Universella rättigheter gäller samtliga medborgare och är lika för alla. De selektiva rättigheterna 
är istället ofta behovsprövade och kräver motprestationer för att ges tillgång till. Jacobson 
Pettersson (2008) har resonerat kring Marshalls teori om det sociala medborgarskapet och 
menar att det i Sverige kan identifieras tre selektiva reciprocitetformer, vilka är riktade till 
specifika samhällsgrupper (Jacobson Pettersson, 2008). Den första formen är intjänade 
förmåner, dit till exempel pensionen räknas, vilket innebär att medborgare får tillbaka 
ekonomiska resurser efter att ha avsatt resurser antingen individuellt eller kollektivt. En andra 
form är ersättningar, till exempel sjukersättning, där motprestationen från medborgaren 
inbegriper en psykisk eller fysisk ohälsa. Den tredje formen av välfärdsinsatser, tillika den mest 
selektiva formen, är ekonomiskt bistånd. Individer som är berättigade till ekonomiskt bistånd 
är behöriga genom att vara ekonomiskt utsatta och i fattigdom. Hit tillkommer dock även krav 
på att kunna vara till förfogande för arbetsmarknaden (a.a.). Det finns således specifika villkor 
för att få ta del av välfärdsinsatser och som visar sig i olika typer av reciprocitetsformer, vilka 
har åtskillnader i krav på individen.  

Uppfyllandet av sociala rättigheter och skyldigheter i en socialdemokratisk välfärdsregim 
präglas av såväl tillit som social kontroll i relationen mellan samhällsmedlemmar och stat. 
Janoski (1998) hävdar att sociala rättigheter i socialdemokratiska välfärdsregimer tenderar att 
vara relativt högt prioriterade samtidigt som det också går att identifiera en jämförelsevis hög 
grad av skyldigheter. I liberala välfärdsregimer tenderar dock sociala rättigheter vara lågt 
prioriterade medan i konservativa välfärdsregimer är rättigheterna, likt socialdemokratiska 
välfärdsregimer, högt prioriterade (a.a.). I Sverige har de sociala rättigheterna och 
skyldigheterna en stark koppling till välfärdsstaten (Stenius, 2009). Grunden för välfärdsstatens 
utövande baseras på skatteintäkter, vilket är en av de sociala skyldigheterna som medborgare 
har. Systemet i socialdemokratiska välfärdsregimer kan därför kännetecknas av att vara 
generalistiskt. Ett generalistiskt system innebär att ekonomiska resurser rör sig i en kedja från 
medborgare till staten för att sedan i olika former nå medborgarna igen i form av 
välfärdstjänster. Tanken är att medborgare ger tillbaka resurser, i form av till exempel arbete 
och skatt, vilket innebär att ett förtroende sätts till medborgare om att resurser ska flöda i kedjan. 
Det höga förtroendekapitalet bidrar ofta till olika former av social kontroll som bland annat 
”internaliserade normer, informell social kontroll eller direkt maktutövning” (Stenius, 2009, s. 
26) som syftar till att få bytessystemet att fungera.  

Marshalls teoretiska resonemang om det sociala medborgarskapet har blivit ifrågasatt och 
utstått kritik från flera håll under de senaste decennierna. Dwyer (2000) har till exempel 
uppmärksammat bristen på diskussioner om kostnader för sociala rättigheter i Marshalls 
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resonemang. Mann (1987) har vidare argumenterat för att Marshalls sociala medborgarskap 
präglas av anglocentrism med ett huvudfokus på en brittisk kontext, vilket påpekas göra teorin 
svåröverförbar till andra länder och sammanhang. En ytterligare kritik som har lyfts mot 
Marshalls sociala medborgarskap är att konceptet är exkluderande. Lister (2007) menar att det 
ursprungliga liberala resonemanget om socialt medborgarskap saknar inkluderande 
komponenter och har genom en feministisk och kritisk utgångspunkt utvecklat det sociala 
medborgarskapet. En central kritik som Lister (a.a.) belyser är att Marshalls modell om det 
sociala medborgarskap utgår från en diskurs där den manliga normen är framträdande, vilket 
innebär att kvinnor och män har olika förutsättningar att nå det sociala medborgarskapet och 
verkar exkluderande för kvinnor. Mot bakgrund av den manliga normen som präglar modellen 
finns också en brist i att möta behov från marginaliserade grupper i samhället, som till exempel 
socialt och ekonomiskt utsatta samt etniska minoriteter vad gäller sociala rättigheter (a.a.). I 
den här studien har Marshalls (1950/1992) modell av det sociala medborgarskapet använts som 
en utgångspunkt för att synliggöra relationen av sociala rättigheter och skyldigheter mellan 
medborgare och samhällsmedlemmar samt staten och den offentliga sektorn. Tillsammans med 
ytterligare infallsvinklar av medborgarskapsbegreppet, samt sociala rättigheter och 
skyldigheter har det sociala medborgarskapets resonemang anpassats till en svensk kontext med 
hjälp av bland annat lagstiftning och ytterligare analytiska begrepp. Syftet med valet av 
modellen av det sociala medborgarskapet har varit att fånga och ringa in olika typer av sociala 
rättigheter och skyldigheter med utgångspunkt i den ideella sektorns insatser som når individer 
i akut hemlöshet.  

Medborgarskap och social rättvisa 
Begreppet social rättvisa är nära besläktat med medborgarskap. Den sociala rättvisan är ett 
nyckelbegrepp för socialt arbete i egenskap av dess strävan till att arbeta mot förtryck av socialt 
exkluderade grupper i samhället (Desai & Solas, 2012). Duffy (2010) använder 
medborgarskapets ramar i syfte att föreslå en teoretisk karta av hur social rättvisa kan uppnås 
och vilka förutsättningar som behöver föreligga i samhället. Duffys (a.a.) medborgarskapsteori 
grundar sig i två moraliska utgångspunkter, vilka är att alla människor har ett lika stort värde 
och att mångfald i grunden är positivt för samhället. Vidare pekas tre viktiga principer ut, som 
alla präglas av de två nämnda utgångspunkterna, i syfte att uppnå social rättvisa. Den första 
principen omfattas av att ett rättvist samhälle bör kännetecknas av att alla samhällsmedlemmar 
bemöter och behandlar varandra med respekt, med andra ord som likvärdiga medborgare. I det 
här avseendet är därmed definitionen av ett medborgarskap inte endast att inneha ett 
medborgarskap eller ett ID-kort som styrker att en individ är medborgare, utan att ett 
medborgarskap även bör kännetecknas av förmågan att behandla andra med respekt och lika 
värde (a.a.). Den andra principen innefattar att ett rättvist samhälle bör garantera att det finns 
en grund för att respekt ska kunna vara möjligt att uppnå, i syfte att samtliga 
samhällsmedlemmar ska kunna nå medborgarskapets innebörd och därmed också bli 
behandlade som jämlikar och med respekt (Duffy, 2010). Duffy (a.a.) menar att den grund, 
tillika behov, som samhället behöver garantera för dess medlemmar baseras på de så kallade 
nycklarna till medborgarskap:  

 
1. Auktoritet: att ha förmåga att känna kontroll över sitt eget liv. 
2. Riktning: att ha ett tydligt mål och syfte med sitt eget liv. 
3. Pengar: att ha tillräcklig med ekonomiska resurser för att kunna rikta sitt eget liv. 
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4. Bostad: att ha en plats som kan kallas för hem.  
5. Stöd: att ha ett behov av andra människor och att själv vara behövd.  
6. Bidrag och medverkan: att uppleva delaktighet samt att ge tillbaka till andra och det    
    lokala samhället.  

 
De sex behoven kan sammanfattningsvis kännetecknas av att samhällsmedlemmar bör vara 
garanterade att känna kontroll över sina liv genom ekonomiska, materiella och personliga 
resurser, där även ett socialt sammanhang och mellanmänskliga relationer betonas. Det finns 
emellertid grund för att ifrågasätta formen av de sex nycklarna, tillika behov, till 
medborgarskap. Behoven kan tydas vara svåra att nå även för individer som inte befinner sig i 
en utsatt livssituation, vilket innebär att människor som till exempel har ett boende inte 
nödvändigtvis uppfyller samtliga sex kriterier. Den tredje och sista principen omfattar att ett 
rättvist samhälle bör organisera sig på ett sätt så att alla medborgare ska få tillräcklig med stöd 
och hjälp för att kunna uppfylla de sex nycklarna till medborgarskap (Duffy, 2010). Det bör 
därmed finnas en inneboende strävan i samhället att nå social rättvisa genom att inte endast 
erkänna samhällsmedlemmar som medborgare utan även ge förutsättningar för det (a.a.). 
Samhället bör därför aktivt arbeta för att medborgare ska kunna ges möjlighet att bli bemötta 
med respekt och en jämlik behandling. 

Dimensioner och perspektiv av erkännande  
Erkännande innebär att bli synliggjord och accepterad som individ eller grupp, vilket kan ske 
på olika dimensioner. En central komponent för erkännande är interaktioner, då ”all mänsklig 
samvaro och interaktion i något avseende präglas av erkännande i dess olika former eller av 
dess motsats, olika former av missaktning” (Heidegren, 2009, s. 11).  Missaktning eller 
försummelse kan därför identifieras som en avsaknad av erkännande. Erkännande rymmer fyra 
övergripande dimensioner. De fyra dimensionerna är en handlingsteoretisk dimension, en 
ordningsteoretisk dimension, en historisk-social förändringsdimension samt en 
interaktionsteoretisk dimension. Den handlingsteoretiska dimensionen berör aspekten kring 
människors handlingar och attityder gentemot andra människor, vilket påverkas av om en 
människa erkänner en annan människa. Den ordningsteoretiska dimensionen behandlar 
samhällens institutionaliserade erkännandeordning. En sådan erkännandeordning kan variera i 
olika samhällen och berör vad människor kan förvänta sig i relation till erkännande. Den 
historisk-sociala förändringsdimensionen omfattar föränderligheten i de institutionaliserade 
erkännandeordningarna över tid. Många grupper i samhället har till exempel kämpat för 
erkännande, vilket har resulterat i förändringsprocesser på en samhällelig nivå. Ett exempel på 
detta är kvinnorörelsen i Sverige som ledde till att kvinnor fick rösträtt efter att ha drivit frågan 
under en lång period (Thörn, 2013). En fjärde och sista nivå som kan identifieras i 
erkännandebegreppet är den interaktioniska dimensionen som innefattar relationer på 
individnivå som består under kortare eller längre perioder. Relationer på individnivå förändras 
ofta över tid och innehar olika grader av kvalitet vad gäller erkännande (a.a.).  

Erkännande på grupp- och strukturell nivå kan omfatta principer som möter upp 
kollektivet men även mer specificerade rättigheter för att möta upp vissa gruppers behov. 
Taylor (1992) argumenterar för erkännande som ett mänskligt behov eftersom vår identitet och 
vilka vi är skapas genom interaktioner med andra. Ett begrepp som lyfts upp i Taylors (a.a.) 
resonemang om erkännande på grupp- och strukturell nivå utgår från det moderna 
autencitetsidealet, vilket karaktäriseras av att våra personliga önskningar och mål bör 
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förverkligas eftersom våra liv syftar till självförverkligande. Ett uteblivet erkännande utgör 
istället en form av förtryck, så kallat nonrecognition respektive misrecognition (sve. 
misskännas). Kravet på erkännande har kommit att syfta på de två olika motpolerna politics of 
universalism respektive politics of difference, vilket enligt Taylor (1992) beskriver en form av 
särartspolitik. Förespråkare för universella principer och rättigheter betonar vikten av att alla 
individer genom identiska rättigheter kan få erkännande och möjlighet till självförverkligande. 
Kritiker till universalitetsprincipen påpekar istället att vissa grupper har behov av specifika 
uppsättningar av rättigheter för att kunna ges samma förutsättningar som mer priviligierade 
samhällsgrupper. Taylor (a.a.) förespråkar dock en medelväg som omfattar att universella 
principer och rättigheter bör användas till viss del, till exempel sociala rättigheter, men att vissa 
förhållanden behöver vara särskilt utformade för specifika grupper och deras behov. Risken 
finns annars att grupper i samhället blir osynliggjorda och därmed förtryckta (a.a.). En annan 
infallsvinkel som berör ämnet erkännande handlar om ritualer som sker i mellanmänskliga 
möten och interaktioner. Goffman (2005/1967) beskriver hur människor som i olika typer av 
situationer inte erkänner andra människor utför så kallade undvikande ritualer. Handlingar som 
kännetecknar undvikande ritualer är till exempel genom att ignorera människors existens eller 
undvika att acceptera och uppmärksamma andra människor. I situationer där människor agerar 
utifrån motsatsen och istället beaktar andra människor kan förevisande ritualer urskiljas. De 
förevisande ritualerna innebär ageranden som synliggör människor, genom till exempel 
hälsningar och att på olika sätt uppmärksamma och acceptera människor som enskilda individer 
(a.a.). Handlingar och principer med syftet att erkänna människor på olika typer av 
samhällsnivåer kan således resultera i att grupper eller enskilda individer blir synliggjorda och 
accepterade.  

Honneth och de tre formerna av erkännande 
Honneth (1995) är den som främst har influerat erkännandeteorin, vilken belyser erkännande 
av individer som en del i att nå självförverkligande. I samband med att en individ når 
självförverkligande utvecklas och stärks även den personliga identiteten. En viktig och 
grundläggande aspekt som Honneth (1995) har bidragit med är att kategorisera erkännande i 
tre olika former, vilka är kärlek, rättsligt erkännande samt solidaritet. Den första formen av 
erkännande i form av kärlek omfattar främst mänskliga primärrelationer. Den objektiva 
objektrelationen kan här identifieras, vilket för erkännandeteorin innebär att individer genom 
kärlek och omtanke i nära relationer får självförtroende. Relationerna inger således trygghet 
hos individen eftersom de inte riskerar att brytas upp. Den andra formen av erkännande, det vill 
säga rättsligt erkännande, kan kopplas till dagens universella mänskliga rättigheter som varje 
individ besitter. En effekt av att som individ ha blivit erkänd utifrån den rättsliga aspekten är 
självaktning, det vill säga att individen accepterar sig själv (a.a.). Det rättsliga erkännandet 
handlar även om att människor ”erkänner alternativt inte erkänner varandra som moraliskt 
tillräkneliga i betydelsen att självständigt och rationellt överväga olika handlingsalternativ” 
(Heidegren, 2009, s. 30). Det blir därför en fråga om vem som erkänns som fullvärdig 
samhällsmedlem och vem som är berättigad att ta aktiv del i gemensamma angelägenheter 
(Honneth, 1995). Den tredje formen av erkännande är solidaritet, vilket utvecklas genom att 
uppleva deltagande i en gemenskap med gemensamma värderingar. Individualism kan urskiljas 
i denna sociala uppskattning mot bakgrund av att acceptans för varje individs egna egenskaper 
och individualitet blir grundläggande. I modellen (se figur 3) nedan illustreras de tre formerna 
av erkännande i relation till självförverkligande. 
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Figur 3: Tre former av erkännande som tillsammans möjliggör individuellt självförverkligande. 
Fritt efter Heidegrens (2009, s. 31) modell.  
 
Modellen förkroppsligar hur erkännandet gällande kärlek leder till självförtroende i att ha en 
tilltro till sig själv baserat på att andra erkänner individen som accepterad. Det rättsliga 
erkännandet leder till självaktning mot bakgrund av att individen erkänns som samhällsmedlem 
genom att ha rättigheter och möjlighet att ställa krav beroende på vilka behov individen har. 
Erkännandet gällande solidaritet leder till istället till självuppskattning, vilket omfattar att 
individen ingår i en gemenskap med delade värderingar och ser sig själv som bidragande till 
delaktigheten i ett samhälle eller annat socialt sammanhang (Honneth, 1995). Samtliga former 
av erkännande och deras effekter leder till att individen ges förutsättningar för att utveckla den 
personliga identiteten och slutligen även självförverkligande.  

Maslows behovstrappa och självförverkligande 
Ett annat perspektiv för att kunna nå, och framförallt vara motiverad till att vilja nå, 
självförverkligande berörs av Maslows (1987) teoretiska resonemang om behovstrappan. 
Maslow (1987) hävdar att självförverkligande är ett behov hos alla människor. 
Självförverkligande innebär att en individ tar tillvara på sin fulla potential vad gäller bland 
annat självständighet, sociala sammanhang och integritet. Målet är att tillgodose de så kallade 
metabehoven, dit till exempel musik och litteratur kan höra. Med andra ord är 
självförverkligande ett tillstånd där individen upplever en frihet att kunna ge fritt utlopp åt den 
egna personlighetens skapande intressen. Definitionen av självförverkligande beror på 
individers egna preferenser och utvecklas i samspel med den omgivande miljön. Behovet av 
självförverkligande föregås emellertid av fyra andra grundläggande behov, vilka består av såväl 
kroppsliga som sociala behov vilka behöver tillgodoses i en specifik turordning (a.a.). En 
människans behov är ordnade i en hierarkisk lagbundenhet där en strävan att nå 
självförverkligande inte uppstår förrän de fyra elementära behoven är tillgodosedda.  

Behovstrappan består av fyra grundläggande behov med självförverkligande som det 
femte och sista behovet. Det första behovet i trappan är att få kroppsliga behov uppfyllda 
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(Maslow, 1987). Hit räknas till exempel hunger, törst, rädsla och sömnbrist. När kroppsliga 
behov är tillgodosedda motiveras individen till nästa steg i behovstrappan, vilket är 
trygghetsbehovet. Trygghetsbehovet består bland annat av säkerhet, frihet från rädsla, behov av 
struktur och ordning samt gränssättning. Det nästkommande gemenskaps- och kärleksbehovet 
handlar istället om sociala behov av att till exempel känna delaktighet i en gemenskap samt 
behov av kärlek. Det fjärde behovet är behovet av uppskattning, vilket berör en strävan efter 
självrespekt och att vara uppskattad av andra. De fyra grundläggande behoven behöver vara 
uppfyllda i föreliggande ordningsföljd för att individer till sist ska uppleva motivation att nå 
behovet av självförverkligande. De grundläggande behoven kan vidare kännetecknas av att leda 
till så kallad bristmotivation till skillnad från växtmotivation som istället är en effekt av att ha 
uppnått och tillgodosett självförverkligandebehovet (a.a.). Behovstrappan visar hur individers 
grad av motivation kan förklaras utifrån vilken eller vilka behov som är uppfyllda.  

Maslows teori om behovstrappan har kritiserats för att bland annat vara spekulativ och 
baseras på subjektiva grunder. Wahba och Bridwell (1976) har till exempel påpekat att den 
hierarkiska ordningen av behoven mellan kroppsliga behov och behovet av självförverkligande, 
det vill säga trygghetsbehovet, gemenskaps- och kärleksbehovet samt behovet av uppskattning, 
är godtycklig. Ifrågasättandet baseras på att grunden för de tre mittersta behovens uppdelning 
är svår att kontrollera för, vilket kritiker menar gör att behovstrappans hierarkiska ordning som 
helhet kan betvivlas. Henwood, Derejko, Couture och Padgett (2015) har emellertid 
argumenterat för att Maslows behovstrappa är användbar för att synliggöra olika typer av 
behov. Ett exempel är att genom tillämpningen av behovstrappan för individer i hemlöshet 
också kunna identifiera åtgärder för att förändra livssituationen (a.a.). I föreliggande studie har 
Maslows behovstrappa använts på ett motsvarande sätt genom att tillämpningen av teorin har 
använts som ett verktyg för att analysera insatser som erbjuds vid frivilligorganisationen. Med 
utgångspunkt i att identifiera insatser som erbjuds kan således också de behov som insatserna 
tillgodoser urskiljas, vilket gör teorin om behovstrappan förtjänstfull i relation till studiens syfte 
och frågeställningar.  

Metod 
Nedan följer en beskrivning av studiens vetenskapsteoretiska ansats, metod, urval, 
datainsamling och analysförfarande. Avslutningsvis diskuteras forskningsetiska överväganden, 
studiens vetenskapliga hållbarhet samt metodkritik. 

Vetenskapsteoretisk ansats och metod 
Studiens syfte och frågeställningar grundar sig i personals uppfattningar av arbetet vid en 
idéburen daglig verksamhet men även i att observera hur dagliga rutiner utspelar sig, vilket 
föranlett att en hermeneutisk ansats med kvalitativ metod valts som utgångspunkt. Ändamålet 
med studien har varit att identifiera betydelsefulla och meningsfulla faktorer i personalens 
subjektiva erfarenheter kring insatser mot akut hemlöshet. Det hermeneutiska perspektivet har 
tillåtit ett sökande av att förstå meningsinnebörder i respondenternas beskrivningar med 
tolkning som ett övergripande angreppssätt (jfr Gilje & Grimen, 2007). Kvalitativ metod 
möjliggör vidare att undersöka enskilda individers uppfattningar och erfarenheter då metoden 
eftersöker en djupare förståelse för individers sociala verklighet (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 
2014). Det finns emellertid anledning att utröna tolkningens betydelse och vilka dimensioner 
av tolkning som kan föreligga vid enskilda individers uttalanden samt vid observationer. 
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Materialet i den här studien har utgått från respondenternas egna upplevelser och uppfattningar 
om deras verklighet men även från mina egna observationer av det sociala sammanhanget vid 
frivilligorganisationen. Detta innebär att såväl respondenterna som jag själv har tolkat 
verkligheten utifrån olika subjektiva perspektiv. Proceduren föranleder således att studiens 
empiriska material omfattas av ett redan tolkat underlag, vilket i sin tur blir tolkat åter igen vid 
analysstadiet. Gilje och Grimen (2007) betonar dubbel hermeneutik som ett användbart begrepp 
för att synliggöra tolkning av en tolkning. Insikten av den dubbla tolkningen understödjer 
förståelsen av hur andra människor uppfattar världen och ger även en inblick i vad 
respondenternas erfarenheter och beskrivningar kan baseras på. Det uppstår dock samtidigt en 
problematik eftersom en tolkning av ett redan tolkat materialet kan förändra 
meningsinnebörden av respondenternas uttalanden (a.a.). En sådan problematik är nödvändig 
att ta hänsyn till genom att kontinuerligt kritiskt reflektera över möjliga tolkningar under 
analysstadiet, vilket även har varit ett stående inslag vid genomförandet av den här studien. 

Litteraturanskaffning 
Litteraturen i studien har tagits fram genom de elektroniska databaserna Social Science 
Premium Collection, Applied Social Sciences Index and Abstracs (ASSIA), Social Services 
Abstracts, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) samt Digitala vetenskapliga 
arkivet (DiVA). Valda sökord har tillämpats på både svenska och engelska, vilka är: Hemlöshet, 
Akut hemlöshet, Personal, Medborgarskap, Socialt medborgarskap, Sociala rättigheter, Sociala 
skyldigheter, Frivilligorganisationer, Idéburna organisationer, Tredje sektorn och Sverige. 
Sökorden har använts såväl enskilt som i varierade kombinationer. Litteratur har även 
anskaffats via Örebro universitets huvudbibliotek samt utifrån granskning av relevanta 
referenslistor i artiklar och böcker. Inklusionskriterier har bestått av litteratur som berör 
studiens fokusområden akut hemlöshet och frivilligorganisationer men även de två områdena i 
relation till varandra. Artiklar och litteratur som ensamt berör socialt medborgarskap, men även 
i kombination med de två ovan nämnda fokusområdena, har också varit inkluderade. Samtlig 
litteratur ska även ha varit skrivna i fulltext på svenska eller engelska samt ha genomgått peer 
review.  

Urval  
Intentionen med studien var inledningsvis att intervjua individer i akut hemlöshet som besöker 
en daglig frivilligorganisation gällande uppfattningen av verksamhetens erbjudna insatser och 
rutiner. En verksamhetsansvarig vid en ideell daglig verksamhet, som riktar sig till bland annat 
individer i akut hemlöshet, kontaktades angående förfrågan om medgivande till att besöka 
verksamheten för att informera och erbjuda gäster att delta i studien. Urvalet av såväl 
verksamheten som respondenter baserades således på ett strategiskt urval mot bakgrund av att 
studien syftade till att intervjua individer med specifika erfarenheter och upplevelser, vilket i 
det här fallet var gästers uppfattningar och föreställningar. Det tycktes emellertid finnas ett 
motstånd bland gäster till att bli intervjuade när information gavs om att intervjuerna skulle 
spelas in i form av ljudupptagning. Det kan argumenteras för att jag i egenskap av författare 
brast i att engagera gäster eller att få gäster att känna trygghet inför att bli intervjuade och att 
jag därmed tvingades välja ett annat alternativ. Jag skulle tvärtom vilja poängtera att de gäster 
jag träffade och samtalade med vid besök i verksamheten var engagerade i frågan kring akut 
hemlöshet och delade med sig av sina erfarenheter. Strategin om studiens inriktning ändrades 
dock mot bakgrund av att den tid som spenderades vid verksamheten ledde till tanken att göra 
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en systematisk deltagande observation av verksamhetens dagliga rutiner och att istället 
intervjua personal om deras och verksamhetens roll. En pilotintervju med en gäst genomfördes 
men strategin gällande deltagande observation och intervjuer med personal valdes efter att 
ansvariga vid verksamheten lämnat sitt medgivande. Den förändrade strategin i form av att 
fokusera på personals uppfattningar, istället för gästers erfarenheter, innebär dock ett likaledes 
viktigt perspektiv och betyder endast att gästernas perspektiv väntar till framtida studier. 

Urvalet av respondenter ändrades därmed till att istället inbegripa personal som har 
erfarenhet av att arbeta mot akut hemlöshet i verksamheten, vilket innebär att även studiens 
slutliga urval kan kännetecknas av att vara strategiskt. Ett strategiskt urval är användbart vid 
kvalitativa studier som inte söker efter representativa resultat och där en specifik målgrupp är i 
fokus (Dutta, 2014). Till följd av personalens varierade arbetsdagar kom även urvalet att 
omfattas av ett snöbollsurval. Ansvarig personal i verksamheten spred information om studien 
och erbjudande om att delta till övrig personal vid verksamheten, vilket innebar att personalen 
rekryterade andra respondenter som har erfarenhet av ideellt arbete mot akut hemlöshet. 
Ansvarig personal förmedlade sedan informationen om intresserade respondenter till mig för 
vidare kontakt gällande tidsbokning av intervjuer. Kriterier för att delta i studien har sedermera 
bestått av att respondenter ska vara anställda eller volontärer vid frivilligorganisationen. 
Studien syftar inte till att undersöka frågor relaterade till könsfördelning, ålder eller hur lång 
erfarenhet personal har av ideellt arbete mot akut hemlöshet, varvid ingen hänsyn har tagits till 
nämnda faktorer i urvalsprocessen. Urvalet av respondenter bestod slutligen av totalt sex 
respondenter, fyra kvinnor och två män, med varierad erfarenhet av verksamhetens arbete, 
arbetsuppgifter och ålder. Verksamhetens personal består sammanlagt av två anställda och 13 
volontärer. Av hänsyn till konfidentialitetsprincipen har jag valt att inte skriva ut fördelningen 
mellan anställda och volontärer i urvalet. Samtliga respondenter informerades om studiens 
frivilliga deltagande och lämnade skriftligt samtycke till att delta.  

Datainsamlingsmetoder samt konstruktion av intervju- och observationsguide  
För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har semistrukturerade intervjuer och 
deltagande observationer använts som metoder för att samla in data. Semistrukturerade 
intervjuer och observationer är två metodansatser som ofta tillämpas vid kvalitativ metod i syfte 
att söka meningsfulla processer respektive beskrivningar av sociala situationer och beteenden 
(Flick, 2014). Tyngdpunkten för såväl insamlad data som fördelningen i studiens analysavsnitt 
har varit på semistrukturerade intervjuer. Nedan följer en presentation av hur de två 
datainsamlingsmetoderna har använts i studien samt utgångspunkterna för konstruktion av 
såväl intervju- som observationsguide. Avslutningsvis presenteras hur transkribering och 
presentation av det insamlade materialet har hanterats.  

Semistrukturerade intervjuer 
Valet av insamlingsmetod i form av semistrukturerade intervjuer baserades på att kunna ge 
respondenterna möjlighet att få berätta fritt om erfarenheter och uppfattningar kring 
verksamhetens funktion respektive rollen som personal inom ramen för studiens syfte, 
frågeställningar och tolkningsram. Semistrukturerade intervjuer är användbara vid kvalitativa 
studier då möjlighet finns att utgå från specifika teman samtidigt som intervjupersonen ges 
utrymme att tala fritt utan att bli styrd av intervjuaren (Kvale, 1997). Intervjuformen bidrar 
således till att intervjusituationen kan liknas vid ett vardagligt samtal, snarare än ett samtal styrt 
av frågor och tydliga ramar, vilket underlättar för respondenten att berätta öppet om sina 
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uppfattningar (Kvale, 1997; Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Totalt sex stycken intervjuer 
med personal genomfördes. Två av intervjuerna genomfördes under en och samma dag medan 
övriga fyra intervjuer ägde rum under olika dagar inom ramen för en tvåmånadersperiod. 
Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av diktafon för att få detaljerade citat och uttalanden 
i syfte att öka tillförlitligheten till studiens resultat och analys. Intervjuerna med personal 
genomfördes i tre olika rum i verksamhetens lokal och var mellan 45 minuter och 2 timmar 
långa. Vid två olika intervjutillfällen avbröts samtalet av att annan personal antingen hämtade 
något i rummet som intervjun genomfördes i eller ställde en fråga rörande verksamheten till 
intervjupersonen. Direkt efter att personal lämnat rummet återupptogs intervjun med att jag 
inledningsvis kort sammanfattade vad som sades precis innan samtalet avbröts för att sedan 
fortsätta, vilket syftade till att skapa tydlighet och att inte tappa strukturen på intervjun. Valet 
av plats för intervjuerna baserades på att respondenterna skulle bli intervjuade i en miljö de väl 
känner till för att på så vis göra intervjusituationen avslappnad.  

Under samtliga intervjusituationer användes en upprättad intervjuguide bestående av en 
tematisk uppdelning med utgångspunkt i studiens syfte, frågeställningar och teoretiska 
utgångspunkter (se bilaga 2). Intervjuguiden består av frågeställningar tillhörande fyra olika 
teman: 1) Bakgrundsfrågor, 2) Dagliga insatser, innehåll och behov, 3) Relationer samt, 4) 
Uppfattningar om framtiden. Frågeställningarna i intervjuguiden är av olika karaktär. En 
utgångspunkt för intervjuerna har varit öppna frågor, vilket innebär att frågorna har varit 
ämnade att låta intervjupersonen få svara utan någon form av påverkan eller värdering i 
frågornas utformning (jfr Kvale, 1997). Till intervjuguidens frågeställningar har inspiration 
även hämtats från intervjuguider i avhandlingar där semistrukturerade intervjuer har använts 
som datainsamlingsmetod (se t.ex. Degner & Henriksen, 2007). Avhandlingarna har inte 
nödvändigtvis undersökt fenomenet hemlöshet då jag främst har låtit mig inspireras av 
formuleringar av bland annat öppna frågor. Syftet har varit att säkerställa att min egen 
intervjuguide inte har bestått av ledande eller slutna frågor för att på så vis öka studiens validitet 
och tillförlitlighet (jfr Lincoln & Guba, 1985). Med avsikten att få utvecklande svar kring vissa 
uttalanden ställdes även följdfrågor, vilka främst utgick från varje enskild intervju samt 
respondentens uttalanden. Följdfrågorna var därmed inte förutbestämda, vilket resulterade i att 
varje enskild intervju blev unik. Vid vissa uttalanden kunde således respondenter få frågor om 
att exemplifiera och konkretisera händelser men även att berätta mer om specifika upplevelser. 
En förtjänst med användning av semistrukturerade intervjuer är att genom tillämpningen av 
följdfrågor få möjlighet till ingående och fördjupade beskrivningar av ett ämne eller en händelse 
(jfr Kvale, 1997). Intervjuerna resulterade sammanfattningsvis i ett material med rikt innehåll 
och en stor mängd information. 

Transkribering av intervjuer 
Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon och transkriberades sedan ordagrant i sin helhet. 
Det transkriberade materialet har jag till viss del redigerat för att göra de muntliga uttalandena 
mer läsvänliga i skriftligt format, vilket främst gäller citat som presenteras i analys- och 
resultatavsnittet. Bearbetningen av citat har dock använts sparsamt och har framförallt gällt 
grammatik och meningsuppbyggnader, vilket har inneburit att uttalandenas innebörd och 
meningsinnehåll inte har förändrats. Detta innebär samtidigt att tillförlitligheten till resultat och 
slutsatser inte har påverkats. Ett exempel på hur citat har bearbetats har varit att utelämna så 
kallade disfluenser som ”eh” och ”öh”, vilka motverkar ett flyt i språket. Vid val av viktiga och 
centrala citat till resultat- och analysavsnittet, med utgångspunkt i analysstadiets tematisering, 



29 
	

har uttalanden som innehåller personnamn och/eller verksamhetens namn valts att 
anonymiseras. Syftet med anonymiseringen har varit att upprätthålla principen om 
konfidentialitet. Vid citat som innehåller verksamhetens namn har till exempel benämningen 
”*verksamhetens namn*” valts. En ytterligare tillämpning med hänvisning till konfidentialitet 
har varit att vid citat där till exempel attribut gällande gäster har kunnat utläsas, till exempel 
kön i form av ”hon” eller ”han”, använda benämningen ”gästen”. Detta kan även motiveras mot 
bakgrund av att studiens syfte inte har varit att undersöka uppfattningar om verksamhetens 
funktion i relation till kön. I presentationen av citat i resultat- och analysavsnittet har vissa citat 
även redigerats genom att utesluta vissa meningar i syfte att främst redogöra för uttalanden som 
är centrala för analysen och för att undvika upprepning. Med utgångspunkt i skrivregler enligt 
American Psychological Association (2010) har text som uteslutits inom ett citat markerats med 
tre punkter ( … ) och med fyra punkter för text som uteslutits mellan två meningar ( …. ). Till 
följd av att enbart en verksamhet är föremål för studien valdes även att vid presentationer av 
citat i resultat- och analysavsnittet använda benämningen personal för samtlig personal snarare 
än autentiska, figurerade eller kodade namn. Syftet med ställningstagandet var att undvika 
risken för identifikation av respondenter med hänsyn till konfidentialitetsprincipen. 

Deltagande observation 
I tillägg till de semistrukturerade intervjuerna har även deltagande observationer genomförts 
som en ytterligare form av datainsamling för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 
Deltagande observationer innebär att genom etnografisk metod delta i en miljö för att studera 
ett visst fenomen (Dutta, 2014). Insamlingen av empiri genom observationer genomfördes i 
verksamheten under såväl förmiddagar som eftermiddagar för att fånga hur en hel dag i 
verksamheten gestaltar sig. Jorgensen (1989) menar att deltagande observation är en lämplig 
metod vid avgränsade fallstudier där kontexten till stor del är sig lik från dag till dag och där 
syftet är att erhålla praktisk och teoretisk empiri om människor och processer i den dagliga 
existensen. Deltagande observationer genomfördes under nio tillfällen, totalt cirka 27 timmar, 
under två månaders tid.  Vid observationstillfällena satt jag med vid samtal i serveringen samt 
fikade och åt lunch tillsammans med såväl gäster som personal. Deltagande observation är 
förtjänstfullt vid undersökningar av sociala fenomen som inte är för allmän åskådan för att 
bland annat kunna studera relationer och strukturer mellan människor och händelser (Jorgensen, 
1989) eller för att studera beteenden och kontexter som kan påverka handlingar (Dahlke, Hall 
& Phinney, 2015). Min roll som deltagande observatör utgick från syftet att både observera 
dagliga rutiner och strukturer i verksamheten men även att skapa relationer med såväl personal 
som gäster i verksamheten. Att bygga relationer vid deltagande observationer är en 
förutsättning för att bland annat processer och mönster genom interaktioner i den vardagliga 
strukturen ska göra sig synliga (jfr Jorgensen, 1989). Rollen har således omgärdats av en tanke 
av att bli accepterad som en medlem, eller deltagare, i verksamheten. 

Observationerna har utgått från en observationsguide som fokuserat på verksamhetens 
både sociala och fysiska innehåll. Vid utformningen av observationsguiden har hänsyn tagits 
till att observationer bör ha en medvetenhet om var uppmärksamheten vid observationer ska 
riktas (jfr Gilje & Grimen, 2007). Guiden utformades därför som ett komplement till 
intervjuguidens teman tätt anslutet till studiens syfte, frågeställningar och tolkningsram med 
avsikten att få en större förståelse för verksamhetens insatser, dagliga innehåll och personalens 
roll. De kategorier som utkristalliserades till observationsguiden var: 1) Fysisk miljö, 2) Sociala 
aktiviteter samt, 3) Dagliga rutiner (se bilaga 3). Till kategorierna utformades även 
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frågeställningar som ämnade att besvara studiens syfte och frågeställningar om framförallt hur 
en dag gestaltar sig och vilka aktiviteter som genomförs. Under tillfällen för observationer togs 
kontinuerligt skriftliga anteckningar, vilka skrevs antingen på personalkontoret eller i köket dit 
endast personal har tillgång. Wolcott (1994) menar att anteckningar och data från observationer 
kan delas in i tre olika kategorier, vilka är deskription, analys och tolkning. I den här studien 
har anteckningarna från observationerna främst tagit en deskriptiv karaktär vid såväl 
nedtecknandet som analys av det empiriska materialet. Ändamålet med att utgå från deskription 
var att skapa en bild med täta beskrivningar av hur verksamhetens dagliga rutiner och fysiska 
miljö uppfattas. Fältanteckningarna skrevs direkt efter varje avslutat observationstillfälle ned 
mer detaljerat och omfattande för att undvika eventuella felaktigheter i hur jag uppfattade 
händelser eller sammanhang. Anteckningarna kan därför förstås som ett tolkat material då 
empirin består av mina tolkningar av dagliga rutiner och aktiviteter inom verksamheten, vilket 
kan liknas vid den dubbla hermeneutiken (jfr Gilje & Grimen, 2007). 
Observationsanteckningarna har sedan skrivits ned i sin helhet i digitalt format med information 
om tid, veckodag och datum.  

Analysförfarande  
Analysen av data har skett växelvist genom omläsning, kodning och tematisering av material 
samt genom applicering av studiens tolkningsram. Utskrifterna av varje enskild intervju lästes 
till en början igenom en inledande gång för att sedan beaktas utifrån ett övergripande perspektiv 
av studiens syfte, frågeställningar och det teoretiska ramverket. Den hermeneutiska och 
kvalitativa karaktären som präglar studien möjliggör att det empiriska materialet kan brytas ned 
för att finna meningsfulla mönster och teman genom tolkning (jfr Gilje & Grimen, 2007; Kvale, 
1997). Materialet från de separata intervjuerna jämfördes med varandra med hjälp av ytterligare 
genomläsningar för att på så vis kunna urskilja återkommande nyckelord och mönster av 
uppfattningar om verksamhetens funktion och rollen som personal. På samma sätt genomfördes 
omläsningar av det empiriska materialet från fältanteckningarna. Även fältanteckningarna 
hanterades som enskilda delar för att sedan jämföras med varandra i syfte att få en 
helhetsskildring av verksamhetens dagliga rutiner och aktiviteter.  Med ändamålet att kunna 
analysera data från observationer tillsammans med data från intervjuerna applicerades sedan de 
framträdande mönstren från kodningen av intervjuer på datan från observationerna.  

Med utgångspunkt i kodning och tematisering kartlades sedan fem centrala teman som 
presenteras i studiens resultatredovisning. De tre första kategorierna är: 1) En orientering i det 
dagliga arbetets innehåll, 2) Universella och selektiva insatser på gästernas initiativ samt 3) 
Rutiner och ordningsregler – en omsorgsfull social kontroll?. Kategorierna berör 
organiseringen och innehållet i verksamhetens dagliga rutiner, insatser som erbjuds inom ramen 
för verksamheten respektive verksamhetens riktlinjer och ramverk. De två sista kategorierna 
är: 4) Närhet och distans i relationer mellan personal och gäster samt 5) Företrädarskap, 
ombudsmannaskap och kontakt med offentlig sektor. Dessa teman behandlar relationskapande 
inom verksamheten men även relationen med andra offentliga aktörer som verksamheten 
kommer i kontakt med. Empiriskt material som bryts ned, tematiseras och analyseras utifrån 
mönster som framkommer i materialet kännetecknas av en tematisk analysmetod (jfr Hjerm, 
Lindgren & Nilsson, 2014). En vinst med tematisk metod är således att utrymme ges till att 
innehållet i enskilda intervjuer och observationstillfällen kan sättas i relation till samtlig 
insamlad data. Vid analysen av materialet har även tolkningsramen, med utgångspunkt i det 
sociala medborgarskapet och erkännandeteori, applicerats på materialet och de kategorier som 
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framkom vid tematiseringen. Specifika och förvalda teoretiska perspektiv som tillämpas för att 
analysera empiriskt material karaktäriserar angreppssättet meningskoncentrering (Kvale, 
1997). Under analysens gång såg jag emellertid att det fanns andra teorier än den ursprungliga 
tolkningsramen som var fruktbara för att fördjupa resonemangen om fenomenet, vilket 
föranledde att teorin om etablerade och outsiders samt begreppet handlingsutrymme gavs 
utrymme i resultat- och analysavsnittet. Sammanfattningsvis inbjuder därmed tematisk analys 
och meningskoncentrering till både analys av innehållet men även av strukturen av det 
empiriska materialet.  

I analysförfarandet har empirin betraktats som både separata skeenden men även som 
delar av en övergripande skildring. Att se delar i relation till helheten kan liknas vid den 
hermeneutiska spiralen, vilken symboliserar processen av ett växelvist tolkande mellan en 
helhet och dess delar (jfr Gilje & Grimen, 2007). Processen av tolkandet mellan helheten och 
delarna kan för studien urskiljas på minst två olika sätt. Vid analysen av materialet från 
intervjuerna har de enskilda intervjusituationerna representerat delar för att sedan vid kodning 
växelvist ses som en helhet, vilket har möjliggjort att specifika teman har kunnat urskiljas. 
Inslaget av deltagande observation har inneburit att enskilda händelser gällande rutiner och 
innehåll har sammansatts till en helhet som representeras av både hur en dag yttrar sig men 
även hur vardagen över en längre period tar sig i uttryck vid verksamheten. En ytterligare 
dimension av den växelvisa tolkningen mellan delar och helhet har varit att väva in empiri från 
deltagande observationer tillsammans med empiri från intervjuer för att på så sätt kunna urskilja 
nya tolkningar av materialet. Mot bakgrund av att tolka delarna i relation till helheten genom 
olika dimensioner har således nya meningsinnebörder av det insamlade materialet kunnat 
erhållas. 

Forskningsetiska överväganden  
Akut hemlöshet kan räknas till en av de mest kritiska och utsatta situationerna som en individ 
kan befinna sig i under en livstid (jfr Swärd, 2008). Det är därför av stor vikt att ta hänsyn till 
etiska överväganden när empiriskt material hämtas in från individer som har insyn och kontakt 
med individer som befinner sig i situationen. I den här studien har Vetenskapsrådets (2017) 
forskningsetiska principer använts som utgångspunkt, vilka omfattas av informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Studien innefattar 
semistrukturerade intervjuer och deltagande observation, vilket innebär att olika 
forskningsetiska aspekter uppkommer beroende på vilken form av datainsamling som 
diskuteras. Tillvägagångssättet vid intervjuer av personal inleddes med att respondenter 
informerades både muntligt och skriftligt om studiens syfte, konfidentialitet samt det frivilliga 
villkoret för deltagandet. De respondenter som valde att delta i studien fick även skriftligt lämna 
sitt samtycke om att delta i studien genom ett informations- och samtyckesbrev (se bilaga 1). 
Eftersom individerna har berättat om egna erfarenheter och beskrivningar, av såväl 
verksamheten som generella beskrivningar av gästernas livssituationer och behov, har ett stort 
fokus varit på konfidentialitetskravet då studien endast har en verksamhet i fokus. Ändamålet 
har därför varit att respondenternas medverkan inte ska kunna kännas igen av andra eller 
upplevas som en granskning. I syfte att minimera risken för igenkänning har bland annat namn 
på personer och verksamheten i citat anonymiserats. I tillägg till detta har information getts till 
respondenter om att det inspelade och transkriberade materialet från intervjuerna inte kommer 
att delges någon obehörig samt att den inspelade empirin kommer att förstöras efter 
färdigställandet av studien.  
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Forskningsetiska frågor som har berört deltagande observation i föreliggande studie kan 
liknas vid hanteringen av intervjuprocessen. Mot bakgrund av att studien till en början ämnade 
att intervjua gäster i akut hemlöshet och att strategin med deltagande observation och intervju 
med personal valdes en kort tid senare, presenterades den uppdaterade informationen muntligt 
till gäster vid besök i verksamheten. Information gavs även till personal och gäster om min roll 
och att mitt studiesyfte var att undersöka hur en dag fortlöper inom verksamheten med fokus 
på rutiner och aktiviteter. Innan jag påbörjade insamling av data genom observation föregicks 
detta av ett godkännande från ansvarig personal där samtycke gavs muntligt. Information gavs 
samtidigt om att inriktningen på observationer var personalens arbetsmetoder, samspel i 
aktiviteter och verksamhetens dagliga rutiner i beskrivande form. Enskilda individer eller namn 
på personer som befann sig i verksamheten under observationstillfällena har därmed inte varit 
föremål för studien i syfte att undvika igenkänningsbarhet. Vidare gavs information om att 
obehöriga inte kommer att få tillgång till fältanteckningar som skrevs ned under och efter besök 
i verksamheten. Information om och hanteringen av insamlad data har därmed tagit hänsyn till 
frivilligt deltagande, samtycke, konfidentialitet samt användningen av såväl inspelat som 
observerat empiriska materialet. Med utgångspunkt i ovan resonemang har därmed 
forskningsetiska principer i form av informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet beaktats och uppfyllts för såväl intervjuer som 
observationer (jfr Vetenskapsrådet, 2017).  
 
Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och förförståelse 
För att kunna säkerställa att studier är adekvat genomförda och resulterar i slutsatser som kan 
anses vara valida behöver den vetenskapliga hållbarheten uppmärksammas. I den här studien 
har Lincolns och Gubas (1985) tre grundläggande kriterier för kvalitativa studier valts som 
utgångspunkter för den vetenskapliga hållbarheten, vilka berör studiens trovärdighet, 
överförbarhet och pålitlighet. Begreppet, tillika kriteriet, trovärdighet behandlar hur väl 
argument och slutsatser kan bedömas som trovärdiga. I den här studien har en strategi för att 
öka trovärdigheten varit att säkerställa att teman i intervju- respektive observationsguiden är 
utformade i relation till vad som eftersöks, det vill säga att frågorna fångar det som avsetts att 
fånga (a.a.). Studiens syfte och frågeställningar spelar här en viktig roll eftersom guiderna 
behöver besvara och utgå från dessa. Guiderna har därför kritiskt reflekterats över efter varje 
intervjutillfälle för att ge möjlighet att både undersöka men även tillförsäkra att det empiriska 
materialet svarar upp på studiens syfte och frågeställningar. Ett annat sätt för att uppnå 
trovärdighet är att underbygga argument och slutsatser med empiriskt material från flera olika 
datainsamlingsmetoder (a.a.). I den här studien har triangulering varit aktuellt, vilket innebär 
att fler än en metod för datainsamling har använts. Data har samlats in genom både intervjuer 
och deltagande observationer, vilket ger empiriskt material som härstammar från både 
personalens upplevelser och uppfattningar men även annan data som inte präglas av uttalanden 
eller utsagor. På så vis har slutsatser underbyggts av två olika typer av data, vilket också bidrar 
till en fördjupad helhetsbild av verksamhetens insatser och personalens roll. 

Resultat från kvalitativa studier kan vara problematiska att generalisera och överföra till 
andra sammanhang. Utmaningen att generalisera kvalitativa resultat baseras på att sociala 
förhållanden inte är statiska utan snarare föränderliga, där målet ofta är att söka och skapa 
förståelse för meningsfulla fenomen i specifika kontexter (Lincoln & Guba, 1985). Vid 
intervju- respektive observationstillfällen har omfattande beskrivningar och uttalanden samlats 



33 
	

in från respondenter och genom fältanteckningar vid observationer av det dagliga innehållet, 
vilket innebär att så kallade täta beskrivningar (eng. thick descriptions) kan nås. Täta 
beskrivningar är fruktbara för att på ett detaljerat och utförligt vis kunna underbygga analysens 
argument samt för att ge närbilder av centrala teman, vilket stärker trovärdigheten (jfr Geertz, 
1973). Mot bakgrund av att studien även kan kategoriseras som en fallstudie, vilket i 
föreliggande fall innebär ett fokus på en mindre grupp individer inom en specifik verksamhet, 
har täta beskrivningar varit ett mål för att underlätta en senare granskning av studiens 
överförbarhet till andra förhållanden. Studiens syfte präglas emellertid inte av 
generaliserbarhet, varvid kriteriet för överförbarhet inte har varit ett mål att uppnå. Det ska 
däremot inte uteslutas att resultaten från den här studien kan överföras till andra liknande 
kontexter. Vidare berör en studies pålitlighet hur väl forskningsprocessen har beskrivits, där 
studiens tillvägagångssätt behöver vara transparant (Lincoln & Guba, 1985). I föreliggande 
studie har därför en tonvikt lagts på att ingående beskriva och problematisera val vid studiens 
tillvägagångssätt. Två exempel är att vid till exempel urval samt insamling respektive 
transkribering av data konkretisera och exemplifiera förfarandet. På samma sätt har även 
informations- och samtyckesblanketten, intervjuguiden samt observationsguiden valts att lägga 
som bilagor till studien för att kunna öka öppenhet och transparens. 

Vetenskapliga studier kan argumenteras sakna objektivitet eftersom forskarens tidigare 
förståelse och erfarenheter påverkar studien som helhet. Ett sådant synsätt kan direkt kopplas 
till hermeneutik då ansatsen framhåller förförståelse som centralt eftersom människors tidigare 
erfarenheter och upplevelser läggs som ett raster över nya erfarenheter och kunskaper (Gilje & 
Grimen, 2007). Mot bakgrund av att nya upplevelser förstås i ljuset av en tidigare förförståelse 
är det viktigt att vara medveten om egna erfarenheter och föreställningar för att synliggöra hur 
den egna förförståelsen kan påverka tolkningar. Då jag har ett kortare förflutet som 
socialsekreterare vid en utredningsenhet riktad till vuxna inom socialtjänst kan erfarenheter av 
att arbeta med myndighetsutövning vara såväl en utmaning som en fördel i relation till studiens 
fokusområde. Min förförståelse från myndighetsutövning är präglade av behovsprövade 
insatser samt vetenskaplig och beprövad praktik. Synsättet som erfarenheten kan medföra 
skulle därför kunna vara att värdera insatser som mer eller mindre lämpliga för olika typer av 
problematik. I frivilligorganisationer präglas ofta miljön av motsatsen till behovsprövade 
insatser, där en styrka med att ha en erfarenhet i myndighetsutövning har varit att kunna se 
likheter och skillnader mellan angreppssätten på samma sorts problematik. Min egen 
förförståelse har därför omvärderats efter besök i verksamheten då nya erfarenheter har 
tillkommit, vilket har varit viktigt att reflektera över inför och under tolkning av data. Inför 
varje intervju informerade jag respondenter om att jag hade erfarenhet av att arbeta med vuxna 
individer som socialsekreterare. Att som intervjuare berätta om egna erfarenheter skulle ha 
kunnat riskera att respondenterna inte gav ingående svar då risken fanns att respondenterna 
förutsatte att jag förstod vad som menades även utan utförliga beskrivningar. Genom 
möjligheten att ställa följdfrågor blev detta däremot inget bekymmer under 
intervjusituationerna. En förtjänst med att berätta om min tidigare yrkesroll var att 
intervjusamtalen fick en naturlig prägel då språkbruket anpassades till termer som både 
respondenter och jag själv var vana vid. På det sättet kunde också intervjuerna ge rik 
information och även leda till ett mer avslappnat samtal eftersom respondenterna kunde 
använda naturliga ordval. 
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Metodkritisk diskussion  
Med målsättning att skapa diskussion kring möjliga fallgropar som kan påträffas i den här 
studien syftar följande avsnitt till att diskutera studiens tillvägagångssätt med en kritisk blick. I 
föreliggande studie har jag som ensam författare genomfört intervjuer, observationer och 
tolkning av det empiriska materialet. En studie som är genomförd av en författare kan innebära 
ett hot mot studiens tillförlitlighet eftersom det finns en avsaknad av andra personers granskning 
för att kunna bekräfta genomförda tolkningar (jfr Gilje & Grimen, 2007; Lincoln & Guba, 
1985). Studiens datainsamlingsmetod präglas, som tidigare nämnts, av triangulering. Data har 
samlats in genom både deltagande observationer och semistrukturerade intervjuer, vilket ger en 
stärkt tillförlitlighet eftersom material har samlats in på flera sätt och kan jämföras med 
varandra. Det empiriska materialet som observationerna har medfört kan motiveras vara 
validerat eftersom datan dels styrker personalens berättelser, dels ger ett ytterligare perspektiv 
på verksamhetens dagliga innehåll vilket understödjer täta beskrivningar (jfr Kvale, 1997). En 
risk med triangulering kan däremot vara att en typ av data ges mer utrymme än annan, vilket 
kan innebära missvisande och oproportionerliga resultat. I föreliggande studie har data från 
intervjuer fått mer utrymme än data från observationer, vilket har visat sig i att tyngdpunkten 
för resultat- och analysavsnittet har kommit att bli på empiriskt material från intervjuer snarare 
än observationer. Mot bakgrund av studiens syfte och frågeställningar har detta dock varit en 
medveten strategi eftersom jag bedömde att endast ett fåtal frågeställningar kunde besvaras med 
hjälp av data från observationer. Utrymme till tolkningar av respondenternas uttalanden och 
uppfattningar har därför valts att ges större utrymme i såväl datainsamling som i resultat- och 
analysavsnittet än data från observationer.  

Observationer har vidare skett parallellt med genomförandet av intervjuer. En konsekvens 
av detta kan vara att information som framkommit under intervjusituationerna har påverkat vad 
jag som observatör har sett och uppmärksammat under observationstillfällena. En sådan 
påverkan kan ha gjort att jag vid observationstillfällen har förbisett vissa situationer eller tolkat 
situationer och händelser annorlunda på grund av förförståelsen från intervjutillfällena. Att 
genomföra intervjuer parallellt med observationer har dock varit ett aktivt val för att på så vis 
få en fördjupad förståelse och jämförelse av data från intervjuer och observationer i 
verksamheten (jfr Dutta, 2014). Observationsguiden och intervjuguiden har vidare haft samma 
utgångspunkt i form av studiens syfte, frågeställningar och tolkningsram. I syfte att minimera 
risken för att bli påverkad har därför observationsguiden och intervjuguiden setts som riktlinjer 
för att säkerställa att data som samlas in och tolkningar av situationer har kunnat vara 
nyanserade samtidigt som data och tolkningar kontinuerligt har kritiskt reflekterats över. 

Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat invävt tillsammans med analyser av insamlad 
data. Avsnittet är indelat i fem teman som har utkristalliserats mot bakgrund av studiens syfte 
och frågeställningar med ett särskilt fokus på tolkningsramens utgångspunkt i socialt 
medborgarskap och erkännandeteori. Temana är 1) En orientering i det dagliga arbetets 
innehåll, 2) Universella och selektiva insatser på gästernas initiativ, 3) Rutiner och 
ordningsregler – en omsorgsfull social kontroll?, 4) Närhet och distans i relationer mellan 
personal och gäster samt, 5) Företrädarskap, ombudsmannaskap och kontakt med offentlig 
sektor. Resultat- och analysavsnittets teman är tänkta att förstås som en kedja för att såväl 
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presentera som skapa en grundläggande förståelse för komponenter, strukturer och ändamål 
inom verksamheten samt för att sätta det dagliga arbetet i en större samhällelig kontext. 
Observationsreferat kommer främst att användas i de tre inledande avsnitten.  

En orientering i det dagliga arbetets innehåll  
Den dagliga ideella verksamheten i fokus för studien är en del av Sveriges stadsmissioner, vars 
arbete bedrivs utifrån en kristen grundsyn. Den äldsta av stadsmissionerna i Sverige har arbetat 
mot hemlöshet sedan mitten av 1800-talet (Nordfeldt, 1999). I föreliggande verksamhet har 
arbetet för att stötta socialt utsatta pågått sedan 1970-talet och finansieras av Stadsmissionens 
sociala företag, offentliga medel samt gåvor. Verksamheten vänder sig till individer i akut 
hemlöshet och individer med beroende- eller missbruksproblematik men även till individer i 
andra utsatta sociala situationer. Frivilligorganisationen kan vidare kännetecknas av att vara en 
idéburen och ideell verksamhet inom ramen för den ideella sektorn mot bakgrund av dess 
grundtanke om att hjälpa individer i utsatta livssituationer (jfr Wijkström & Lundström, 2007). 
Verksamheten är öppen varje vardag året runt där personalen i dagsläget består av ett två 
anställda och 13 volontärer, fortsättningsvis benämnda med samlingsnamnet personal.  

Det dagliga arbetet inleds runt klockan 08.30 då personalen samlas 30 minuter innan 
öppning. Samlingen syftar till att gå igenom rutiner för dagen samt att fördela arbetsuppgifter. 
Vid tillfället tas även information och nyheter upp som berör verksamheten. En personal 
berättar: En vanlig dag börjar ofta med att vi har personalmöte innan vi öppnar verksamheten 
och checkar av vad som behöver göras idag och vilka som ska vara var. Hur mår alla idag, en 
liten trevlig stund liksom. Den regelbundna och dagliga samlingen innebär därmed att 
personalen i ett avskilt gruppformat skapar en egen referensram för att samtliga ska arbeta på 
ett samstämmigt och enhetligt vis med gästerna, vilket kännetecknar en så kallad 
interaktionsritual. Ritualer som främjar en gemensam förståelse och enhetlighet benämns ofta 
som interaktionsritualer baserat på att gruppen genom interaktioner hålls samman och skapar 
ett gemensamt förhållningssätt (Collins, 2004). Den gemensamma referensramen innebär även 
att specifika riktlinjer, normer och värderingar utvecklas inom gruppen, också kallat för interna 
linjer (Douglas, 1966/1993). En grupps sammanhållning innebär samtidigt att en gränsdragning 
upprättas för vilka som får eller ska ingå i gruppen. Det skapas på så vis en extern gräns som 
åtskiljer gruppen från andra grupper (a.a.). För verksamheten kan morgonmötet således 
illustreras i form av att stärka personalen som grupp, samtidigt som ritualen avskiljer personalen 
från gäster då gäster som grupp inte deltar i sammanhanget. 

Fram till klockan 09.00 förbereds frukost som ställs fram i bufféform i lokalens servering, 
en av verksamhetens tre rumsavdelningar. Strax innan klockan 09.00 ställer sig en personal 
innanför entrédörren för att både välkomna gäster in men också för att dörren alltid är låst och 
kräver att någon låser upp och släpper in besökare. 
 

 
Innan frukost genomförs en daglig morgonsamling där både gäster och personal deltar. 
Samtliga välkomnas att sätta sig ned i en soffgrupp i ett av lokalens rum för att personal sedan 

Observation: På morgonen, innan verksamheten öppnar, står ett par gäster utanför och 
väntar på att få komma in. Vid öppning kl. 09.00 plingar det på den låsta dörren in till 
verksamheten och fyra besökare släpps in av en personal. Det är tre volontärer och en 
anställd på plats. Personalen välkomnar gästerna och hälsar dem med namn.  
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inleder morgonsamlingen. Stunden består av högläsning av en kortare text som är tänkt att 
inbjuda till eftertanke, en gemensam bön i form av Fader vår samt att tillsammans lyssna på 
musik som personal har valt ut. Morgonsamlingen kan således liknas vid en andakt. Den kristna 
grundtanken är dock inte framträdande i verksamhetens arbete och upplägg utan tycks visa sig 
i enstaka inslag där denna stund är ett exempel. En personal beskriver att religiösa inslag vid 
morgonsamlingen inte är av stor vikt utan snarare att gäster ska ges tillfälle för reflektion:   
 

Vi är ju inte sådana som ska ha någon religiös andakt, det behövs inte. En del kyrkor brukar 
komma hit på tisdagar men vi spelar ju vilken musik som helst och man läser någon bok 
med några kloka ord som man kan ta med sig under dagen. Alla är ju liksom med på det. 

 
Morgonsamlingen är en av de samlingar där personal och gäster sitter i grupp för att 
tillsammans genomföra en förutbestämd aktivitet. Att vissa gäster väljer att inte delta vid 
morgonsamlingen, utan att istället till exempel vänta utomhus, kan bero på flera anledningar. 
Det religiösa inslaget kan vara en tolkning. Besöken från kyrkor kan för gäster med andra 
religiösa, eller icke religiösa, åskådningar innebära en avsaknad av erkännande för andra 
livsåskådningar än kristendomen. Erkännande i form av solidaritet äger rum då en gemenskap 
med gemensamma värderingar föreligger (Honneth, 1995). Gäster kan därför tänkas avstå mot 
bakgrund av att synsätt och värderingar som morgonsamlingen präglas av inte är av gemensam 
karaktär utan istället har ett innehåll som endast vissa kan identifiera sig med. Med 
utgångspunkt i Maslows (1987) behovstrappa kan valet att avstå morgonsamlingen även förstås 
utifrån att vissa gäster inte upplever ett behov av att delta. Morgonsamlingen är en gemensam 
aktivitet som kan motsvaras av gemenskapsbehovet, vilket kräver att såväl kroppsliga behov 
som trygghetsbehov är tillgodosedda innan motivation finns till att uppleva gemenskap (jfr 
a.a.). Gäster som till exempel är i behov av att sova, äta frukost och känna trygghet kan därför 
förstås avstå på grund av att det inte finns motivation eller behov till att medverka. Det finns 
vidare ingen ordningsregel eller något krav som säger att gäster måste delta vid 
morgonsamlingen för att kunna få ta del av verksamhetens erbjudna insatser. Samlingen kan 
därför kännetecknas av att vara en frivillig interaktionsritual (jfr Collins, 2004) till skillnad från 
personalens träff som är av mer obligatorisk karaktär. En konsekvens av morgonsamlingens 
frivillighet är därmed att en sammanhållande och enhetlig gruppkänsla mellan personal och 
gäster riskerar att gås miste om i samband med att såväl personal som gäster skiftar från dag till 
dag.  

Vid morgonsamlingens slut, runt klockan 09.15, rör sig gästerna mot frukostbuffén i 
serveringen. Från att ha varit en handfull gäster börjar lokalen fyllas med besökare mellan 
klockan 09.15 och 09.30.  

 
 
 
 
 

Observation: Vid öppning anländer fem gäster till lokalen, varav tre gäster väljer att sätta 
sig i rummet med soffgruppen där morgonsamlingen äger rum. En gäst väljer att gå ut igen 
och vänta utomhus och en femte sätter sig vid ett utav de fyra borden som finns i 
serveringsdelen alldeles intill morgonsamlingen. 
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Verksamheten har som flest besökare vid frukost, vilken är gratis och serveras fram till klockan 
10.00 varje vardag. Att många gäster känner varandra och är en del av det sociala 
sammanhanget vid verksamheten blir tydligt genom de många hälsningar som förekommer.  
Verksamheten erbjuder ett tätt schema med frukost, lunch och fika däremellan varje dag, där 
personal diskar och torkar bord i serveringen efter varje måltid. Gästerna har, förutom de fasta 
tiderna för frukost, lunch och fika, möjlighet att under hela dagen få smörgås, kaffe och frukt 
utan att behöva ta hänsyn till några tider. Det finns även möjlighet att ta med sig bland annat 
brödpåsar, frukt och grönsaker från en hylla som finns i serveringsdelen för den som vill, vilket 
innebär att det finns mat tillgängligt oavsett vilken tid som gästerna kommer. En personal 
berättar: Mat som ställs på hyllan det är mat som är över så då kan man plocka extra om man 
vill …. Ingen ska kunna gå ifrån hungrig om de inte vill. Schemat för matrutiner beskrivs 
emellertid av en annan personal som en viktig del för att gästerna ska kunna ges möjlighet till 
att få struktur i sin vardag: 
 

Jag tror att det är ganska bra med de fasta tiderna så att de får lite rutiner, för det behöver 
de ha. Att de vet att ’nu är det mat då och då’ och sen tar vi bort kaffebrödet en viss tid 
så då får de lugna sig. 

 
Utifrån ovanstående uttalanden kan en ambivalent tanke skönjas kring strukturerade och 
tidsbestämda inslag i verksamheten gällande servering av mat. Schemat tycks inte endast syfta 
till att uppfylla basala behov utan ses även av personal som ett tillfälle för gäster att följa en 
struktur och tidsrutiner. Motprestationens betydelse i form av att gästerna ges förutsättningar 
att följa rutiner beskrivs således vara en viktig komponent samtidigt som mat från hyllan, 
smörgåsar och frukt finns tillgängligt i regel hela tiden.  

Runt klockan 10.30 serveras förmiddagsfika, vilket ofta består av någon typ av bakelse, 
bullar eller smörgåsar. Vissa av gästerna som anlände vid frukost har lämnat verksamheten 
innan fikat är framdukat medan andra stannar kvar för att ta en kopp kaffe, sova i en av sofforna 
eller titta på tv. Lunchen serveras relativt tätt inpå fikat, vid klockan 11.30 varje dag. Den 
tillagade måltiden serveras i bufféform där gästerna får ställa sig i kö för att vänta på att 
köksansvarig personal lägger upp maten på gästernas tallrikar. Personal äter sedan ofta 
tillsammans med gästerna. På torsdagar och fredagar stänger verksamheten efter lunch klockan 
13.00 och gästerna får då bege sig ut från lokalen. Under måndagar, tisdagar och onsdagar 
stänger verksamheten först klockan 15.30, då även eftermiddagsfika serveras. Upplägget för 
det dagliga innehållet i verksamheten är liknande varje dag men innehållet kan däremot variera. 
En dag per vecka ges till exempel gäster möjlighet att få klippa håret gratis. Andra inslag är 
även musikevenemang, där band eller sångare ibland bjuds in för att spela i verksamheten. 

Observation: I det stora öppna utrymmet i lokalen ryms tre rum som har öppningar till 
varandra. Mellan rummen går inkommande gäster runt och överblickar samtliga i lokalen 
för att sedan ta en kaffe från serveringen längst in i lokalen. Frukosten är framdukad i form 
av en buffé, där en personal befinner sig vid frukostserveringen för att hjälpa gästerna. 
Vissa gäster väljer en plats för sig själva vid borden i serveringen medan andra sätter sig 
vid gäster som de hälsade på vid ankomsten. Det är ofta många hälsningar som görs innan 
en plats att sätta sig på är vald. Fler och fler gäster kommer in allt eftersom frukosten 
fortskrider och sprider ut sig vid de fyra borden som finns i serveringslokalen. Vissa äter 
snabbt upp för att sedan gå och lägga och vila i sofforna som finns i rummet bredvid.	
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Invävt i det dagliga innehållet finns också annan hjälp som gäster kan få, framförallt praktisk 
rådgivning, stödsamtal och kontakt med myndigheter, vilken erbjuds kontinuerligt under 
dagens lopp.  

Universella och selektiva insatser på gästernas initiativ  
I den idéburna verksamhetens arbete kan en föreställning om alla människors lika värde tydligt 
identifieras. En personal uttrycker att: De behöver bli sedda för dem som de är. De är människor 
med lika värde som vem som helst. Principen om allas lika värde ska gälla oavsett sammanhang 
eller situation och är en rättighet som finns inneboende hos varje enskild individ 
(Regeringskansliet, 2011). Rättigheten finner vi bland annat i den svenska grundlagen i enlighet 
med 1 kap. 2 § RF men även i den Allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna från 
1948 (a.a.). Allas lika värde är en rättighet som varje enskilt land har ansvar att uppfylla inom 
ramen för landets kontext. Historiskt sett har dock individer i hemlöshet i Sverige med lagstöd 
kunnat bli utfösta ur städer i till följd av till exempel tiggeri (Runquist, 2000; SOU 2000:14). 
Människovärdesprincipen kan därför beskrivas ha förändrats från en inneboende selektiv 
ställning, kopplat till klass och social status, till dagens universella och globala innebörd som 
utvecklats till att alla människor har en identisk uppsättning rättigheter. Verksamheten är en av 
få platser där individer i akut hemlöshet kan tillbringa sina dagar och få hjälp, vilket samtidigt 
innebär att individerna hålls borta från stadskärnan. En personal berättar:  
 

Det behövs sådana här organisationer, för jag tänker att om inte vi fanns var skulle de gå 
någonstans? …. Så var det ju när vi började med vårt uppdrag, att ’det måste bli lugnt i 
stadskärnan’ …. Många säger ju, till exempel politiker, att ’vi måste få bort dem från stan’. 
Men man kan ju inte bara ta bort dem, problemet finns ju kvar. Så det finns ju mycket att 
jobba med där också. 
 

Gästerna i akut hemlöshet tillhör således en grupp som inte beskrivs vara önskade i stadskärnan 
och där verksamheten fyller en funktion genom att erbjuda individerna en välkomnande miljö. 
Individer som blir kränkta, förnedrade och/eller fråntagna sina rättigheter visar på en form av 
missaktning, vilket kan innebära ett hot mot att utveckla sin personliga identitet och att nå 
självförverkligande (Honneth, 1995). Gästerna, som genom exkluderande mekanismer blir 
fråntagna möjligheten att vara en del i samhället, kan således erfara svårigheter att utveckla 
självförverkligande och bli erkända som människor. Trots att verksamheten kan bidra till att 
göra hemlöshet till ett osynligt fenomen spelar den emellertid en roll för situationen som 
individer i akut hemlöshet befinner sig i, till exempel genom hjälp med basala behov och 
ombudsmannaskap, vilket jag kommer att visa nedan.  

I frivilligorganisationen kan principen om allas lika värde urskiljas i det faktum att 
verksamheten vänder sig specifikt till bland annat individer i akut hemlöshet men välkomnar 
samtidigt alla oavsett livssituation. En personal berättar: Vem som helst får komma. Vi har ju 
liksom inga inträdeskrav att ’nu måste du vara si och så’. De gäster som besöker verksamheten 
kan benämnas som heterogen med olika erfarenheter och bakgrunder, vilket illustreras i 
följande uttalande:  
 

Ofta har de haft ett jobb och många har haft riktigt bra jobb, de som är lite äldre har ju 
haft jobb…som är så där mellan 40-50 år och de har ju ofta familj, har haft familj …. De 
här yngre som kommit hit de har ju inte haft något jobb alls och det kanske är mycket 
det här att det inte gått så bra i skolan för dem så har de inte fått något jobb bara för det. 
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Personalen möter således gäster i olika åldrar, såväl unga som äldre, vilka har varit en del i 
samhällsgemenskapen men beskrivs ha hamnat i akut hemlöshet på grund av till exempel 
utmaningar att få arbete efter att ha haft svårigheter under studietiden. Andra gäster har tidigare 
haft ett arbete och levt med sina familjer men har blivit arbetslösa och mist boendet. En annan 
personal beskriver ytterligare orsaker till akut hemlöshet hos gäster i form av: Antingen 
skilsmässa eller att de fastnat för det här med missbruk och kommit in i vissa gäng. Då har väl 
det ena lett till det andra och de tycker då att ’Ja, det får gå det här också’. Separationer i 
parrelationer, missbruksproblematik och sociala umgängen kan således urskiljas vara 
ytterligare anledningar till att gäster har hamnat i akut hemlöshet. Oavsett vem som besöker 
verksamheten finns en grundtanke i att hjälpa människor till att få en bättre livssituation, vilket 
en personal uttrycker enligt följande:  
 

Verksamhetens namn kommer ju från en kvinna i bibeln för många, många år sen som 
var väldigt hjälpsam och det var därifrån dom tog namnet. För man ville hjälpa 
människor och det är ju liksom grunduppgiften, att hjälpa dem till ett bra liv, ett 
fungerande liv. Det har ju varit den inriktningen hela tiden, att de ska kunna få hjälp med 
saker som de behöver.  

 
Funktionen och syftet med verksamheten i form av att hjälpa utsatta människor utifrån allas 
lika värde kan förstås mot bakgrund av den grundläggande människovärdesprincipen som 
kristen filantropi präglas av. En princip som säger att alla människor har ett så kallat ”medfött 
orubbligt människovärde” (Thorsén, 2010, s. 81). Kristna moraliska värden och skyldigheten 
att ta hand om alla levande ting kan även här ses som betydelsefulla mot bakgrund av 
verksamhetens syfte (jfr a.a.). Frivilligorganisationens arbete kan således förstås vara baserat 
på grundtanken om alla människors lika värde med ändamålet att hjälpa människor i utsatta 
situationer, där gästernas erfarenheter och bakgrunder är mångfacetterad.  

Hjälpen som erbjuds vid verksamheten består av insatser av olika karaktär. De mest 
centrala insatserna som kan identifieras är att tillgodose basala behov, ge praktisk hjälp samt 
erbjuda samtalsstöd och ombudsmannaskap vid kontakt med till exempel myndigheter. 
Insatserna kan illustreras i form av följande tabell (se tabell 2): 

 

 

Tabell 2. Översikt av erbjudna insatser vid frivilligorganisationen.  

 
Verksamhetens dagliga rutiner och innehåll kretsar till stor del kring insatserna gällande att 
tillgodose basala behov. De dagliga rutinerna omgärdas därför i stor mån av att servera såväl 

 
 

Basala behov               Praktisk hjälp             Samtalsstöd                 Ombudsmannaskap 

 

Mat 

 
 
 
 
 

Hygien 
 
 
 
 
 

Vila  

 
 
 
 
 

Tvätta kläder 
 
 
 
 
 

Få kläder och skor 

 

Praktiskt stöd vid 
digitala ärenden  

 
 
 
 
 

Utskrifter och fylla i 
dokument till 
myndigheter o.dyl. 
 
 
 
 
 

Postadress 

 

Motiverande samtal 

 
 
 
 
 

Själavårdssamtal 
 
 
 
 
 

Enskilt samtal 

 

Inleda kontakt med 
offentliga aktörer 

 
 
 
 
 

Medla i kontakt i 
mellan gäst och 
offentlig sektor 

 
 
 
 
 

Medverka på möten 

med gäst och  

offentlig sektor 
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Observation: Innanför ingången till entrén finns möjlighet att hänga av sig ytterkläder samt 
ett skoställ. Det finns även en väggbonad som fungerar som förvaring åt skoskydd på vilken 
det står broderat ”Hem ljuva hem”. Verksamhetens inredning består av möbler, blommor 
och tavlor från en second hand-butik och ger en känsla av en lokal som är inredd som ett 
hem.  
	

lagade måltider som fika och frukt, vilket har givits exempel på i tidigare avsnitt. En annan 
insats som erbjuds är att gäster har tillgång till toalett och dusch när som helst under dagen. 
Badrummet är beläget i mitten av lokalen och är tillgängligt för alla besökare oavsett tidpunkt 
då verksamheten är öppen. Gäster kan, förutom mat och möjlighet till hygien och vila, även få 
hjälp med att tvätta samt erhålla kläder och skor från verksamheten gratis. Det finns således 
kläder i lokalen som alla kan få ta del av, vilka har skänkts eller mottagits från sociala företag. 
Förutom möjlighet att få mat och ta hand om hygien är även verksamheten anpassad för att 
gäster ska kunna vila. 
 

 
I lokalen finns därmed möjligheter till att vila i ett flertal soffor och fåtöljer, om än i ett rum 
som inte går att stänga dörren till och där antalet soffor inte räcker till alla samtidigt. En personal 
berättar att individer i akut hemlöshet ofta upplever en stress i att hitta en plats att sova under 
nätter:  
 

Det har jag fått berättat för mig, att är du bostadslös så har du svårt att hitta ett lugn. För 
när du vaknar på morgonen, eller vaknar, när du har slumrat klart. För man sover ju 
aldrig ordentligt utan man sover ju här på dagen, så är det ju hela tiden den här konstanta 
jakten kring ’var ska jag sova i natt?’.  

 
 

 
 
 
 
 
 
Möjligheten att få sova och vila är en viktig komponent i relation till såväl basala behov som 
en tillfredställande levnadsstandard. Duffy (2010) poängterar att en plats att bo på är ett behov 
som behöver tillgodoses och där samhället måste ge förutsättningar till detta för att kunna nå 
social rättvisa. Verksamheten erbjuder visserligen inte boende över natten eller insatser 
motsvarande en stadigvarande bostad utan erbjuder istället en möjlighet att få sova i en varm 
lokal dagtid. Verksamheten beskrivs även ofta i termer av att verka som ett ”hem” för individer 
som inte har ett boende, vilket inredningen i lokalen utifrån ovan observation kan utgöra ett 
exempel på. Att gäster väljer att sova vid besök i verksamheten kan förstås i form av att lokalen 
representerar en säker och trygg miljö eftersom till exempel personal finns på plats. Behovet av 
trygghet och säkerhet är enligt Maslow (1987) ett behov som uppkommer då kroppsliga behov 
har tillgodosetts. En annan möjlig tolkning kan därför vara att gäster kan uppleva trygghet och 
säkerhet trots att behovet av att få sova inte har tillgodosetts ännu alternativt att gäster väljer att 
sova trots att verksamheten inte skulle innebära en säker plats. 

Insatserna gällande basala behov kännetecknas inte av att vara utformade utifrån 
gästernas individuella behov utan istället för att tillgodose alla människors basala behov oavsett 

Observation: I verksamhetens öppna utrymme finns två rum med öppning mot serveringen 
där sammanlagt två soffor och ett flertal fåtöljer är placerade längs med väggarna men 
även utställda fritt på golvet. I ett av rummen finns en tv upphängd på väggen, vilken under 
dagen är påslagen nästan hela tiden.  
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Observation: Från och till befinner sig personal på kontoret, vilket är beläget intill entrén 
i lokalen. Kontoret är ett rum med två skrivbord, två datorer, bärbara telefoner och två 
samtalsfåtöljer i hörnet vid fönstren. Rummet är låst när inte personal är där. 
 
	

livssituation. Detta går i linje med principen om att den sociala rättigheten av att ha en 
tillfredsställande levnadsstandard ska nå alla samhällsmedlemmar (jfr Marshall, 1950/1992). 
Alla människor delar gemensamma basala behov, vilket kan föranleda att insatserna gällande 
basala behov som erbjuds är universella för alla gäster. De basala behoven innebär emellertid 
större utmaningar att få tillgodosedda för individer i akut hemlöshet jämfört med individer som 
har bostad och en tillfredsställande levnadsstandard. Verksamhetens gäster i akut hemlöshet 
kan vidare identifieras ha olika bakgrunder och behov men ges samma erbjudande om insatser, 
vilket samtidigt kan innebära att individuella behov riskerar att inte bli uppmärksammade. En 
kritik som Taylor (1992) har lyft mot universella principer och rättigheter är att specifika behov 
riskerar att osynliggöras vid användningen av en övervägande del allmänna principer. 
Samhällsgrupper och individer som är förtryckta riskerar därmed att inte få adekvat hjälp 
baserad på eventuella särskilda behov, vilket kan leda till ett ännu större förtryck och 
utanförskap. Vissa behov som är gemensamma för alla individer menar dock Taylor (a.a.) 
kräver universella sociala rättigheter, vilket samhället behöver tillgodose oavsett livssituation. 
Individer i akut hemlöshet som besöker verksamheten får, genom insatserna gällande 
grundläggande basala behov, därmed inte nödvändigtvis adekvat hjälp sett till den utsatta 
livssituationen som hemlöshet innebär utan snarare sett till deras ställning av att vara 
människor. Verksamhetens insatser kring basala behov kan därmed kännetecknas av att vara 
anpassat efter kollektiva behov och går i linje med uppfyllande av sociala rättigheter som kan 
bidra till en, om än begränsad, tillfredsställande levnadsstandard. 

I verksamheten kan, förutom universella insatser kring grundläggande basala behov, även 
andra universella insatser men av mer selektiv karaktär identifieras. Till insatserna hör praktisk 
hjälp och samtalsstöd men även ombudsmannaskap, varav den sistnämnda insatsen kommer att 
beröras i ett senare avsnitt. Praktisk hjälp och samtalsstöd erbjuds till alla men kan 
karaktäriseras av att vara selektiva på grund av att de baseras särskilt mycket på gästernas 
självbestämmande, initiativ och egna motivation. En personal uttrycker: Vi i personalen pratar 
ju med väldigt mycket folk varje dag, så det finns alltid möjligheter att få hjälp. Det är bara om 
gäster tar initiativ. Gäster kan till exempel få hjälp med att ta fram information och uppgifter 
om var läkarvård eller andra kontakter kan sökas. Det finns också vissa gäster som har anmält 
verksamheten som postadress och får sina brev levererade dit. Verksamheten organiserar även 
tidningsförsäljning av Situation Sthlm, vilket innebär en sysselsättning för individer i akut 
hemlöshet och som ger möjlighet till ekonomisk vinning för försäljarna. Gästerna ges vidare 
möjlighet till hjälp med praktisk ekonomisk rådgivning och att skriva ut kontoutdrag gratis. En 
personal berättar: 
 

Vi hjälper till att betala räkningar och allt sånt där praktiskt också som myndigheter inte 
gör och som myndigheter tar betalt för. Bara det här med att skriva ut kontoutdrag som 
kostar 25 kronor. Hur ska man kunna göra det om man inte har några pengar? 

 
 
 

 
  
 
Att gästerna får möjlighet till hjälp med information om samhälleliga kontakter, praktiska 
spörsmål gällande digitaliserade ärenden och att få post levererad till verksamheten kan förstås 
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som att gästerna ges förutsättningar för att tillgodose ett behov av att ha kontroll över sin 
livssituation (Duffy, 2010). I och med att gästerna ges tillfälle att till exempel ta del av 
information via post från myndigheter samt få hjälp med att skriva ut dokument bidrar detta till 
en ökad delaktighet i den egna livssituationen, vilket resulterar vidare i en större kontroll. 
Verksamhetens erbjudna insatser i form av praktisk hjälp och rådgivning kan förstås öka 
gästernas utrymme vad gäller att ta initiativ, vara delaktiga i kontakter och ha kontroll över 
information som berör den egna livssituationen.  

Samtal är en annan insats som erbjuds i verksamheten. De individuella samtalen 
förekommer främst i de fall gäster ber om att få diskutera specifika frågor eller är i behov av att 
få prata. Samtalen kan vara av olika art, där en personal uttrycker: Vi sitter ju både i motiverande 
samtal och i själavårdssamtal. I lokalen finns mindre rum belägna avsides de öppna utrymmena 
där samtalen kan genomföras i avskildhet. Ibland kan motiverande samtal innebära att personal 
ser ett behov hos gäster. Samtalen kan därför användas till att uppmuntra till kontakt med 
aktörer som kan hjälpa till att förändra situationen i akut hemlöshet, vilket illustreras i följande 
uttalande: En del vill ju inte bo som en vanlig Svensson i lägenhet men många vill ju ha en 
förändring … det är ju ändå de som bestämmer men man kan ju vara där och pusha på och 
motivera. Ett behov som behöver bli tillgodosett för att kunna främja medborgarskap i relation 
till social rättvisa är att få stöd av andra, där även förutsättningar behöver finnas för att behovet 
ska kunna bli tillgodosett (Duffy, 2010). Verksamhetens personal träffar och samtalar varje dag 
med gäster där möjlighet finns för gäster att få vägledning, hjälp och stöd i sin livssituation och 
mående. Gäster kan därför erhålla stöd av verksamhetens personal men i regel genom 
proceduren att gästerna själva tar initiativ och önskar få stöd och hjälp i samtal, vilket innebär 
att samtal sker utifrån gästernas motivation och självbestämmande.    

Utöver samtalsstödet med personal tillkommer ett socialt sammanhang nästintill per 
automatik i verksamheten. Personal och gäster samspelar ständigt och en större andel av 
gästerna har besökt verksamheten under en lång tid. En personal berättar: 
 

Vi har en klick på 15-20 stycken som kommer varje dag, eller nästan mer, 20-25 varje dag. 
Vi har väldigt sällan de här drop in-besökarna som kommer en gång men vi har några som 
kanske kommer två gånger i veckan och då kommer de på tisdagen för att beställa matkassen 
och på onsdagen för att hämta den. Men det är de som kommer sällan. 

 
Utifrån uttalandet ovan kan ett antagande tas om att större delen av gästerna som besöker 
verksamheten har byggt upp en relation till personal, andra gäster och verksamheten som 
funktion och kontext. Företeelsen av återkommande gäster kan förstås genom att det finns en 
tillhörighet till verksamheten och en gemenskap i gruppen, eller till vissa individer, som leder 
till att gäster återkommer under en längre tid. Den miljö och de sociala sammanhang individer 
befinner sig i under vardagliga förhållanden blir lätt till rutiner och en självklar del av 
vardagslivet (Berger & Luckmann, 1991). En gemensam uppfattning kring vardagslivet knyter 
på så vis samman en grupp (a.a.). Då gästerna som återkommer till verksamheten befinner sig 
i samma kontext och erbjuds samma möjligheter kan därmed möjligheten att få gemensam 
uppfattning om hur vardagslivet ter sig vara aktuellt. Vardagslivet blir då på ett naturligt sätt 
direkt kopplat till att besöka verksamheten för att ta del av den sociala miljön som präglar det 
dagliga innehållet. Relationer och umgänge är vidare något som Duffy (2010) påtalar som 
viktiga delar för att en människa ska kunna nå medborgarskapets betydelse ur ett socialt 



43 
	

rättviseperspektiv. Inom ramen för verksamheten finns, förutom erbjudna insatser, ett socialt 
sammanhang som är uppbyggt av relationer mellan personal och gäster. 

Ett ytterligare antagande som kan förklara mängden gäster som återkommer till 
verksamheten tar sin utgångspunkt i att gästerna i akut hemlöshet får basala behov uppfyllda i 
begränsade former, det vill säga endast under specifika tider på vardagar. Gästernas strävan 
efter att tillgodose de basala behoven kvarstår varje dag och är en aspekt där verksamheten har 
gjort sig disponibel för att ge möjlighet till att behoven ska tillfredsställas. De basala behoven 
som ges möjlighet till att bli tillgodosedda genom verksamhetens arbete beskrivs enligt 
Maslows (1987) behovstrappa som det första behovet av totalt fyra grundläggande behov en 
människa har. När de fyra grundläggande behoven är tillgodosedda ges utrymme för att nå 
självförverkligande. Ordningen är hierarkisk och behovet av bland annat föda, sömn och vatten 
måste uppfyllas innan nästkommande behov i form av trygghetsbehovet blir aktuellt för 
individen att nå, följt av gemenskaps- och kärleksbehov, behov av uppskattning och till sist 
självförverkligandebehov. För att individerna i akut hemlöshet ska kunna nå vad Maslow 
(1987) kallar för självförverkligande behöver därmed ytterligare möjligheter, eller 
förutsättningar, finnas för individerna i akut hemlöshet för att kunna ta sig vidare från de 
kroppsliga behoven för att nå självförverkligande. Gäster i akut hemlöshet som besöker 
verksamheten kan således förstås återkomma på grund av att de kroppsliga behoven ständigt 
behöver tillfredsställas. 

Rutiner och ordningsregler – en omsorgsfull social kontroll? 
Rutiner och struktur är beståndsdelar som den idéburna verksamheten lutar sig mot dagligen. 
Syftet är att skapa en miljö som präglas av kontinuerliga och ordnade former för såväl gäster 
som personal men även ur perspektivet att varje enskild individ mår bra av struktur i sin tillvaro. 
En personal berättar:   
 

Dels måste det finnas en struktur för att vi som jobbar ska kunna få någon ordning, dels 
tror jag kanske att det är bra för alla människor  .… Men så tror jag ju att de här rutinerna 
är ju för att det ska bli en vettig arbetsmiljö för oss som arbetar och sen att det behöver 
struktureras upp även för gästerna.  

 
Verksamheten kan därför med hjälp av rutiner skapa en trygghet för gäster i och med att ett 
besök till verksamheten präglas av en förutsägbarhet vad gäller dagligt innehåll. Maslow (1987) 
poängterar att alla människor har behov av både struktur och rutiner i sin vardag för att på så 
vis kunna känna trygghet och kontroll. Strukturen och de dagliga rutinerna påverkas till stor del 
av de ordningsregler som verksamheten har satt upp. En regel som sticker ut och som gör 
verksamheten unik är att gäster även är välkomna under påverkan av alkohol och/eller droger 
med förbehåll att inte någon form av substans tas med in i lokalen. Gästerna behöver även på 
egen hand klara av att gå uppför trappan till entrédörren. Verksamheten är på grund av den här 
ordningsregeln en av få av sitt slag i det lokala samhället; alla gäster är välkomna så länge de 
vill med förbehåll att reglerna följs. Ordningsreglerna och rutinerna tycks även, förutom att 
bidra till en god arbetsmiljö samt en strukturerad tillvaro, syfta till att verksamheten ska vara 
en kontext präglad av trivsel, vilket illustreras i följande uttalande: 
 

Det är ju också för att skapa en viss trivsel överhuvudtaget, att det finns regler. Att det 
inte bara är lössläppt utan det är för den allmänna trivseln så att alla ska kunna känna att 
de mår bra. 
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Observation: I mitten av serveringen står en stor tavla placerad på golvet lutandes mot 
väggen. På tavlan står de ordningsregler som gäller för verksamheten, där det bland annat 
går att läsa ”Mat får inte ätas i tv-rummet”, ”Vi ska visa respekt mot varandra”, ”Vi dricker 
kaffe inomhus”, ”Alkohol eller droger inte får tas med in i verksamheten” och 
”Verksamheten ansvarar inte för personliga ägodelar”. 
	

 
 
 
 

 
 
 
Tavlans centrala placering i verksamheten kan ges många betydelser. En möjlig tolkning är att 
reglerna ska vara lättöverskådliga för nya gäster som besöker verksamheten för att ge en 
introduktion till vad som förväntas inom verksamheten. En annan tolkning är att gäster som har 
besökt verksamheten under en längre period ska bli påminda om de riktlinjer som föreligger i 
syfte att upprätthålla den sociala och fysiska miljön, vilket går i linje med att reglerna ämnar att 
skapa trivsel för alla som befinner sig i lokalen. Innebörden av ordningsreglerna utgör 
verksamhetens gränsdragning för både praktiska företeelser men även för hur såväl gäster som 
personal ska bemöta varandra. Verksamhetens ordningsregler, tillika rutiner, har tydliga drag 
av att främja en miljö utan kränkningar och diskriminering. Ordningsreglerna består även av 
konkreta praktiska regler som innebär en förutsägbarhet i vad som är legitimt och inte legitimt 
att göra i den fysiska lokalen, till exempel att inte ta in alkohol och/eller droger i verksamheten. 
Normer kännetecknas av att bland annat skapa och upprätthålla önskvärda beteendemönster 
(Bettenhausen & Murnighan, 1985). Rutiner är sammanflätade med normer men fokuserar 
istället främst på problemlösning och skapar därmed ett rättesnöre att följa i syfte att bland 
annat förebygga konflikter (Boyd & Richerson, 2005). Ett sökande efter specifika 
beteendemönster kan således urskiljas då ordningsreglernas innehåll bland annat syftar till att 
främja ett respektfullt bemötande. Reglerna kan därför också fungera som rutiner eftersom de 
fyller en funktion i att vara konkreta och handfasta utgångspunkter, vilka personal kan hänvisa 
till vid händelse av att beteenden som inte följer normen förekommer. I samhället spelar normer 
och värdegrunder en stor roll beträffande hur social rättvisa kan uppnås enligt Duffys (2010) 
medborgarskapsteori, där förutsättningar för att uppnå social rättvisa argumenteras grunda sig 
i jämlikhet och respekt. I verksamhetens kan därför ordningsreglerna representera en av 
faktorerna som främjar en respektfull och jämlik miljö. 

När nya gäster besöker verksamheten tas oftast initiativ från personal till ett enskilt 
samtal. Information ges då om ordningsregler, rutiner och vilka insatser som erbjuds. Många 
ordningsregler är dock relativt nya även för gäster som har besökt verksamheten under en längre 
tid. En personal berättar att verksamheten flyttade till andra lokaler för cirka sex månader sedan 
och att det vid bytet infördes ett flertal ordningsregler som inte tidigare fanns: 
 

Vi tog chansen då och sa, för på förra stället där var det bara att man kom in, här har vi 
ju låst dörr. Vi måste ju ha låst dörr eftersom det är så mycket verksamheter i huset och 
då sa vi att då ska vi passa på att ’nej, men nu får de inte ta in några grejer och så möter 
vi dem i dörren’.  

 
Att nya gäster ges information om ordningsregler och rutiner kan förstås i form av en startpunkt 
för en socialiseringsprocess som sker inom den aktuella kontexten för verksamheten. 
Socialiseringsprocessen sker genom hela livet där föräldrar, syskon, lärare, kamratumgänge och 
andra viktiga personer blir förebilder som formar den enskilde individens utveckling samt 
uppfattning av och anpassning till normer och strukturer i samhället (Grusec & Davidov, 2007). 
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Socialisationsprocessen föregår internalisering, vilket istället innebär att individen av egen 
kraft och vilja följer samhällets accepterade struktur och normer snarare än att följa dem på 
basis av rädsla för straff eller i syfte att bli belönad. På motsvarande sätt kan individer 
socialiseras in i andra normer och internalisera värderingar och handlingsmönster som inte hör 
till samhällsnormen (a.a.). Gästerna kan därför förstås socialiseras in i ett sammanhang där en 
anpassning till fördel för kollektivets trygghet och trevnad eftersträvas men också utifrån en 
syn om att alla enskilda individer har behov av rutiner och struktur. Till skillnad från de nya 
gästerna innebär de tillagda reglerna fler krav att förhålla sig till för de gäster som har besökt 
verksamheten under en längre period. En personal uttrycker att många av de införda reglerna 
och rutinerna har tagits emot med öppna armar av gästerna och att det istället är 
personalgruppen som upplever svårigheter med att sätta kraven:  
 

De köper våra regler. Vi som jobbar har kanske mer svårt för att man känner sig elak och 
så där men nej, de tar det …. Jag tycker att det går jättebra. Just det här med skorna 
också. När vi flyttade hit så sa vi det att vi skulle prova att de tar av sig skorna och det 
är inga problem. 

 
Det positiva bemötandet av verksamhetens krav och regler kan utifrån socialisationsprocessen 
förstås som att gästerna sedan tidigare har socialiserats, eller rent av internaliserats, in i 
strukturen och reglerna som finns inom verksamheten. Om gästerna av egen vilja redan har 
accepterat och efterlever såväl verksamhetens normer som struktur kan anpassningen till 
ytterligare krav och regler möjligtvis vara relativt oproblematisk (jfr Grusec & Davidov, 2007). 
Collmann (1981) argumenterar emellertid för att individer kan finna sig i att tillhöra en social 
kategori om kategoriseringen innebär förmåner som inte annars skulle vara aktuella. Gästernas 
acceptans av att respektera verksamhetens rutiner och ordningsregler kan därmed också 
förklaras genom att individer i akut hemlöshet, i egenskap av gäster, får tillgång till praktiska, 
materiella och sociala resurser som inte skulle vara aktuella om individerna inte följde reglerna. 

En av de nya reglerna innebär att gäster behöver betala för lunchen, som tidigare var 
gratis, vilken är den enda insatsen verksamheten erbjuder som gästerna behöver bekosta på 
egen hand. Lunchen kostar numera 20 kronor och infördes som en form av hjälp till självhjälp 
mot bakgrund av tanken att gästerna får en möjlighet att välja hur de vill rikta sin egen ekonomi. 
Inledningsvis minskade antalet gäster vid lunchen för att sedan öka. En personal berättar: 
 

Det har ju blivit infört nu då att man även som missbrukare och hemlös ska kunna 
prioritera var man vill lägga sina pengar så därför är det ju bestämt att maten kostar 20 
kronor. För det är ungefär vad en öl kostar. Då kan man välja. Och då i början gick ju 
antalet lunchgäster faktiskt ned lite grann i antal men nu är det ganska bra igen.  
 

Det införda kravet om att lunchen inte längre är gratis beskriver en personal har mött, och 
fortfarande möter, motstånd: 
 

De tycker att det är lite besvärligt att de ska behöva betala för lunchen …. De flesta 
tycker att allt ska vara gratis och det, jag vet inte hur man ska se det, för alla får ju någon 
form av pension och då kan man ju välja lite var man vill lägga sina pengar.  

 
Duffy (2010) argumenterar för att ett samhälle bör främja förutsättningar till att individer har 
en tillräckligt god ekonomi för att kunna rikta sitt liv. Verksamheten kan inte ge pengar till 
gäster i akut hemlöshet utan ger vad som kan beskrivas i form av förutsättningar för gästerna 
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att på egen hand välja att ta ansvar för att prioritera basala behov. Verksamheten kan genom 
kostnaden av lunchen därför ge gästerna möjlighet att välja ekonomiska utgifter och således 
även rikta sina liv. Det kan samtidigt urskiljas en ytterligare aspekt utifrån ett resonemang om 
rättigheter och skyldigheter. Gäster som vill få tillgång till lunch behöver efterleva skyldigheten 
att betala för maten samtidigt som verksamheten ser sin skyldighet i att erbjuda såväl mat som 
en möjlighet för gäster att rikta sin ekonomi för att på sikt förbättra sin livssituation. I 
föreliggande fall kan därför en reciprocitet identifieras eftersom ett ömsesidigt utbyte sker 
mellan verksamheten och gäster på motsvarande sätt som mellan medborgare och stat (jfr 
Marshall, 1950/1992). Att verksamheten tar betalt för lunchen kan vidare betraktas som ett sätt 
att erbjuda, eller fostra, gästerna att sträva efter ett ansvarstagande för sin egen livssituation. 
Hjälpen till självhjälp kan därför ses som verksamhetens strävan efter ett önskvärt beteende och 
att följa en norm som präglas av att individer har ett eget ansvar för att förändra sin livssituation. 

Ordningsreglerna kan även representera en informationskanal med separata typer av 
information till gruppen gäster respektive gruppen personal. Rutiner och regler sätter gränser 
för vad individer tillåts göra i en organisation samtidigt som ansvariga har ett ansvar att se till 
att reglerna följs (Levitt & March, 1988; Boyd & Richerson, 2005). Informationen som riktar 
sig till gästerna genom ordningsreglerna kan därför urskiljas bestå av ett rättesnöre att följa. 
Ordningsreglerna signalerar på så sätt vad som förväntas av varje enskild gäst men även vad 
gästerna kan förvänta sig av varandra och personalen. Den information som ordningsreglerna 
ger till personalen kan istället förstås som en måttstock för vad som är legitimt gällande 
gästernas beteenden eller ageranden. En personal berättar att om inte ordningsreglerna följs kan 
det leda till att gästerna får en varning eller blir portade under en viss tid för att lära sig reglerna:  
 

Om någon till exempel börjar bråka eller stöka till så antingen varnar vi dem så får de 
lugna ner sig eller så får de vara ute ur lokalen och vara portade under x antal dagar eller 
veckor för att de ska lära sig. 

 
En varning eller portning blir således en konsekvens av ett oönskat beteende, vilket innebär att 
gäster behöver följa reglerna för att ges tillträde till verksamhetens kontext och erbjudna 
insatser. I organisationer där medlemmar inte når upp till de förväntade kraven ges ofta 
sanktioner som innebär uteslutenhet eller varningar (Flygare, 2018). I verksamhetens fall blir 
emellertid formerna av straffåtgärder också en anledning att inte bryta mot reglerna, eller de 
förväntningar som har ställts upp gentemot gästerna, då gäster i och med eventuella regelbrott 
riskerar att inte få ta del av verksamhetens insatser. Individer som blir fråntagna rättigheter och 
möjligheter att delta som samhällsmedlem kännetecknas av att, till skillnad från att ha blivit 
rättsligt erkända sina rättigheter, blivit rättsberövade (Honneth, 1995). Förekomsten av 
sanktioner, i form av till exempel portning, kan således förstås som att verksamheten erkänner 
gäster så länge reglerna efterlevs. I de fall där förväntningarna inte uppfylls kan istället en 
missaktning skönjas i form av att bli fråntagen rätten att besöka verksamheten under en viss 
period. Ordningsreglerna kan på så sätt identifieras som gästernas skyldighet att följa gentemot 
verksamheten i syfte att få ta del av insatser som erbjuds (jfr Marshall, 1950/1992). Mot 
bakgrund av tillämpningen av sanktioner tycks emellertid verksamheten resultera i en miljö 
som präglas av förutsägbarhet. Förutsägbarheten gäller både för gäster som besöker 
verksamheten och inte har för avsikt att bryta mot reglerna men även för gäster som eventuellt 
överväger att bryta mot reglerna, vilket en personal beskriver är en förutsättning för att uppnå 
trygghet: 
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De blir trygga i att de vet att ’kommer personal på mig med en flaska här inne, då åker 
jag ut så får jag inte komma på en vecka’ …. I och med att det här ska vara deras fria 
område om man säger så, så ska det inte ske någonting och då har vi sagt, vi har ju 
nolltolerans på sådana grejer här inne. 

 
På liknande sätt som struktur i det dagliga innehållet kan innebära trygghet för gästerna kan 
därmed även en trygghet urskiljas i medvetenheten kring ordningsregler och konsekvenser om 
ordningsreglerna inte efterlevs. Flygare (2018) beskriver hur den organisatoriska kontrollen 
innebär en övervakning av medlemmar i syfte att bevaka och säkerställa att medlemmar följer 
krav och regler som har ställts upp i organisationen. Personalen kan således förstås som utförare 
av ordningsreglerna, tillika gästernas skyldigheter, och iklär sig inledningsvis en 
observatörsroll följt av en konfrontation i de fall där reglerna inte respekteras. Syftet blir då att 
gästerna ska ges möjlighet att korrigera sitt beteende men även för att påminnas om reglernas 
innebörd, vilket grundas i en tanke om att främja en utveckling hos gästerna. Det ligger även 
en förutsägbarhet i att varningar och portningar kan bli aktuella eftersom de är konsekvenser 
som gästerna är medvetna om och således kan undvika om de följer de uppsatta reglerna i 
verksamheten. I verksamheten behöver individer i akut hemlöshet ta sig an rollen som gäst och 
därmed följa rutiner och ordningsregler för att i utbyte få möjlighet att tillgodose basala och 
sociala behov samtidigt som strukturen inger förutsägbarhet och trygghet. 

Närhet och distans i relationer mellan personal och gäster  
Verksamhetens dagliga innehåll baseras till stor del på samspel mellan personal och gäster. 
Samtliga respondenter betonar vikten av att som personal agera i form av medmänniskor, vilket 
en personal uttrycker enligt följande: Min roll här gentemot gäster och kollegor är ju kollega 
och medmänniska. Rollen som personal kan därför beskrivas vara såväl medmänniska som 
utförare av ordningsregler med hänvisning till tidigare resonemang (se avsnitt Rutiner och 
ordningsregler – en omsorgsfull social kontroll?). Relationen som uppstår och skapas i 
verksamheten beskrivs grunda sig på kärlek och humanitet samtidigt som utmaningar kan 
urskiljas i samspelet. En personal berättar: Jag tycker att vi jobbar med hjärtat och med kärlek 
och vi får massor av kärlek tillbaka …. Tuff kärlek som en gäst brukar säga, tuff kärlek är det 
vi har. Ett socialt nätverk som innehåller ömsesidiga och nära relationer är viktiga beståndsdelar 
i ett väl fungerande liv mot bakgrund av att individer utvecklas i samspel och gemenskap med 
andra (Angelöw & Jonsson, 2000). Relationer mellan personal och gäster kan identifieras utgå 
från en omsorg och medmänsklighet samtidigt som gränssättningar och utmaningar 
förekommer i samspelet, vilket kan innebära att såväl gäster som personal utvecklas och formas 
genom relationerna. 

Personalen vid frivillighetsorganisationen för statistik över antalet gäster varje dag för att 
bland annat kunna kartlägga hur många individer som besöker och har behov av insatserna. I 
statistiken antecknas även namnen på de gäster som besöker verksamheten. Av statistiken 
framkommer att det är cirka 20-25 återkommande gäster som besöker frivilligorganisationen 
varje dag. Ett ytterligare användningsområde som statistiken har resulterat i är att gästernas 
namn blir enklare att lära sig, vilket en personal berättar bidrar till en godare kontakt mellan 
personal och gäster:  
 

Vi antecknar ju alla som kommer och det är ju inte för att veta som så att ’nu har den 
eller den varit här’ utan det är ju för att föra statistik och sen är det ju roligt att kunna 
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tilltala dem med ett namn istället för att säga bara ’du där’ …. Man får bättre kontakt och 
de svarar mycket bättre. Annars är det bara ’Ja, ja’. Och alla vill ju, de flesta i alla fall, 
säga sitt namn. Någon kan ju ha hittat på något tillfälligt då men det är mycket sällan. 
Men man känner ju att då har man mer kontakt med varandra. De vågar liksom fråga 
saker mer när man har den namnkontakten och många frågar ju vad jag heter också. 

 
Personal arbetar aktivt för att skapa relationer genom att uppmärksamma gästerna med hjälp av 
hälsningar och namn, vilket kan kännetecknas i form av att vara en förevisande ritual. 
Förevisande ritualer karaktäriseras av att människor erkänna andra individer genom bland annat 
hälsningar eller att uppmärksamma att den andre personen på något sätt personen är synlig och 
har en plats i rummet (Goffman, (2005/1967). Genom betoningen på att uppmärksamma varje 
enskild gäst med namn kan därför personalen utifrån en förevisande ritual förstås arbeta för att 
erkänna gäster som enskilda individer. En annan tillämpning av statistiken är att se över vilka 
gäster som inte har besökt verksamheten under en period. Personalen tar i vissa fall kontakt 
med gäster som inte har dykt upp, vilket kan karaktäriseras av att vara en ytterligare form av 
förevisande ritual eftersom personal uppmärksammar gäster som inte är på plats. När en sådan 
kontakt tas berör det ofta gäster som antingen har sagt att de ska besöka verksamheten eller 
gäster som regelbundet brukar besöka verksamheten men inte har kommit dit. En personal 
beskriver att det emellertid kan vara svårt att ta beslut om gäster ska kontaktas då det inte ingår 
i personalens arbetsuppgifter:  
 

Men det är ju en ovisshet också. Om man går hem på fredag och ’ja, vi ses på måndag’ 
och så kommer inte den här personen på länge och ’hur ska jag hantera det?’. Samtidigt 
så säger vi att vi inte kan favorisera någon. Ibland kan vi ringa till personer som vi vet 
har det jobbigt men det är svåra saker också …. Det är bara att man känner så att ’nu 
måste jag kolla’. Men det är inget som vi behöver eller måste göra utan det är ju för att 
man vill, för att man bryr sig. För oss är det viktigt.  

 
I samband med att kontakt tas med en gäst som inte har dykt upp tillkommer således en 
problematik i form av risken att favorisera gäster. Verksamhetens arbete för att upprätthålla 
riktlinjen om allas lika värde tycks därför frångås vid vissa tillfällen när skäl bedöms finnas. 
Att kontakta gäster som inte är på plats kan ses som ett exempel på när rollen som medmänniska 
ges företräde snarare än rollen som personal. Ytterligare en problematik som berör 
likabehandlingsprincipen handlar om gästers utnyttjande av personal och olika typer av 
situationer. En personal berättar: 
 

Det kan vara gäster som vi kan se siktar in sig på personer för att få saker och ting gjorda 
åt sig. Då tar vi upp det till diskussion med personalgruppen… ’Kommer den här 
personen så är det ’det här’ som gäller för nu börjar personen utnyttja situationer och 
personal som vill vara schyssta’.  

 
Personalens relation till gäster kan utifrån ovanstående uttalanden kännetecknas av en strävan 
att alla gäster bemöts på lika villkor för att säkerställa att inte favorisering eller någon form av 
utnyttjande sker. Att bli erkänd som människa genom kärlek, rättigheter och solidaritet bidrar 
till att nå självförverkligande och att utveckla den personliga identiteten (Honneth, 1995). 
Erkännande genom kärlek och rättigheter innebär att genom trygghet i relationer få stöd och 
självförtroende respektive att få ta del av gemensamma angelägenheter. Solidaritet omfattar 
istället att bli erkänd som människa genom att bli uppskattad för sitt deltagande i ett 
sammanhang som präglas av gemensamma värderingar (a.a.). En strävan hos personal att 
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erkänna gäster lika mycket gällande de tre formerna av erkännande kan därför urskiljas i 
personals uttalanden, då till exempel personal arbetar aktivt för att motverka att några få gäster 
ska ges möjlighet till att få ut fler fördelar av verksamhetens insatser än andra. Ett andra 
exempel är att personal arbetar för att skapa relationer med samtliga gäster genom att lära sig 
namn och att bemöta individer likvärdigt. Det tycks emellertid finnas en utmaning i att erkänna 
gäster utifrån en kollektiv och universell princip, det vill säga genom likabehandling, i relation 
till att erkänna gäster på en individuell nivå. En utgångspunkt som innefattar att erkänna 
gästerna på samma premisser kan innebära en risk för att favorisering uppstår vid till exempel 
kontakt med gäster som inte har besökt verksamheten på ett tag, samtidigt som dessa gäster 
riskerar att inte bli erkända och synliggjorda på en individuell nivå om kontakt inte tas.  

I verksamheten kan även olika former av delaktighet representera en strävan efter att 
uppmärksamma och erkänna samtliga gäster. Personalen upprättade nyligen ett så kallat 
husmöte för att gäster ska få möjlighet att yttra sina åsikter och önskningar om hur 
verksamheten kan förbättras, vilket illustreras i följande uttalande:  
 

Vi har husmöte nu där vi ber gästerna att hjälpa oss med det som är bra så att vi kan bli 
ännu bättre …. De här människorna är ju proffs på sina behov och vi är inbjudna på att 
vara med på deras arena. Varför ska vi då inte nyttja dem i vad de behöver? För jag kan 
ju inte gissa vad de har för behov eller vad dom behöver eller hur de tycker att det ska 
vara. 

 
Gästerna ges således utrymme till att vara delaktiga i hur verksamheten som miljö och kontext 
ska vara utformad för att passa gästernas egna behov och önskningar. Delaktighet är en 
väsentlig faktor som behöver uppfyllas för att social rättvisa ska föreligga (jfr Duffy, 2010). 
Husmötet kan följaktligen också ses som ett sätt att erkänna gäster genom att uppmärksamma 
och legitimera var och ens åsikt som betydelsefull. En premiss för att erkänna individer är att 
ge förutsättningar att aktivt få påverka angelägenheter som berör den egna livssituationen 
(Honneth, 1995). Utifrån delaktighetsbegreppet blir därför husmötet en möjlighet för gäster att 
känna tillhörighet, vilket en personal utrycker på följande sätt: Det tror jag betyder mycket för 
dem att ’de gjorde som jag sa, vad roligt’ och det är klart, då känner man ju sig som en del av 
verksamheten. En kontext som präglas av tillhörighet och gemensamma värderingar är centralt 
för att uppnå erkännande i form av solidaritet, vilket också bidrar till att känna självuppskattning 
(Honneth, 1995). Gäster kan utifrån ett deltagande i husmötet ges möjlighet att erkännas som 
individer, vilket i sin tur kan innebära en känsla av acceptans, uppskattning och gemenskap. 
Tillhörigheten som ett husmöte medför poängteras också leda till att gäster uppmärksammar 
varandra på att följa de gemensamma reglerna: 
 

Vi körde igång med husmöte för att de ska bli mer delaktiga i verksamheten och känna 
att ’det här är vårt och vi måste vara rädd om det’. Här kommer man inte in med olika 
grejer och håller på med försäljning här inne utan då får de säga till varandra att ’det är 
inte okej att ni håller på’. 

 
Husmötet fyller därför också en funktion i form av att inte bara personal utan även gäster kan 
bli utförare av ordningsreglerna. Mötet kan därför få en ytterligare funktion i att fungera som 
en interaktionsritual, vilket syftar till att främja ett gemensamt förhållningssätt om att ta hand 
om verksamhetens lokaler och att respektera ordningsreglerna (jfr Collins, 2004).   

I samband med en strävan efter likabehandlingsprincipen och delaktighet uppkommer 
även en balansgång gällande personalens bemötande i termer av privat kontra personlig. En 
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personal berättar: Det blir som en familj egentligen. Så när många av dem går bort, det är ju 
jobbiga saker …. Man blir så nära varandra men man ska ändå inte bli för nära, så där måste 
man ju sätta en privat gräns också. Ett sätt för personal att förhålla sig till relationen med gäster 
är genom att följa verksamhetens upprättade etiska riktlinjer. Riktlinjerna introduceras till 
personal innan arbetet i verksamheten påbörjas och behandlar bland annat sekretess och 
tystnadsplikt. Till rollen som personal hör även att bära ett mobilt larm som är kopplat direkt 
till polisen. En personal beskriver en ytterligare riktlinje som innebär att personal inte uppger 
adress eller efternamn för gäster: 
 

Sen är det ju det här, lite tråkigt så, att man är ju som personal uppmanad att inte berätta 
var man bor och inte nödvändigtvis sitt efternamn utan vi är vårt förnamn och så är det 
ju för gästerna också. De är ju sitt förnamn när man är här, så att, för säkerhets skull då. 

 
Riktlinjerna kan på så sätt identifieras vara utformade för att skydda såväl gäster som personal 
mot bakgrund av till exempel sekretess men även att inte dela med sig av uppgifter av privat 
karaktär. På grund av att en gränssättning i relationsskapande kan identifieras genom dessa 
riktlinjer kan de ses som distanserande faktorer i relationen mellan gäst och personal. 
Riktlinjerna kan i vissa avseenden förstås som former av social kontroll, där det mobila larmet 
är ett exempel (jfr Cusson, 2011). Kopplat till social kontroll kan den genomgripande 
beskrivningen av personalrollen som ett föräldraskap lyftas. En personal uttrycker att: Vi är ju 
mammor och pappor som jobbar här även fast de kan vara en 10 år äldre. En annan personal 
beskriver vidare att upprätthållande av rutiner och struktur kan liknas vid fostran: 
 

Det är ju lite fostran också på ett sätt, att man inte kan få allting precis när som helst. 
Och det här med matkassar som vi delar ut, att de ska anmäla. Det är viktigt att de får in 
det här att de ska anmäla och att det inte bara är att komma och säga att ’Nu ska jag ha 
en matkasse’ utan just det här med rutiner, det är jätteviktigt. Det behöver de. 

 
Personalens beskrivning av rollen i termer av föräldraskap och fostran kan förstås grunda sig i 
en sammanvävning av den omhändertagande omsorgen, i egenskap av medmänniska, och den 
övervakande rollen som utförare av ordningsregler. Janoski (1998) argumenterar för att 
samhällen som präglas av en hög grad av sociala rättigheter innebär att ett stort förtroende sätts 
till att medborgare efterlever de sociala skyldigheterna. För att säkerställa att de sociala 
skyldigheterna uppfylls föreligger olika former av social kontroll (a.a.). Personalen kan därför 
förklaras sätta förtroende till att gästerna efterlever rutiner och ordningsregler men använder 
samtidigt rutinerna och reglerna som en form av dold disciplinering vid de fall som rutinerna 
ifrågasätts eller inte följs. Rollen som förälder betonas även i form av att gäster uppfattas söka 
kontakt på grund av att personal inger trygghet, vilket illustreras i följande uttalande: 
 

Vissa gånger kan de ju faktiskt säga att ’Kan inte du äta nu så du kan sitta här och prata 
lite med mig samtidigt?’ och då söker man ju någon slags kontakt och form av trygghet 
för då är det ju något som trycker en som man faktiskt vill få ur sig eller kanske få råd 
om, så jag tror att det är lite, kanske inte riktigt som att komma till mamma men nästan 
så. 

 
Personalen kan därmed förstås vara en trygghetsingivande faktor för gäster, vilket samtidigt 
innebär att personalen gör sig disponibla till att, likt föräldrarollen, ge omsorg och stöd. De 
gäster som besöker verksamheten, besöker även personal som har valt att arbeta antingen ideellt 
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eller via lön. Det finns dock oavsett en grundtanke om att hjälpa utsatta människor till att få ett 
bättre liv. En diskussion kan emellertid föras huruvida den omhändertagande inställningen från 
personalen grundar sig på gästernas behov eller personalens egna behov att inta föräldrarollen. 
Att vara en del av en gemenskap med gemensamma värderingar och att som människa få 
uppleva känslan av att bidra och vara delaktig i ett sammanhang leder till erkännande (Honneth, 
1995). Personalen kan i sin roll förstås bli erkända i form av att få vara del av en gemenskap 
utifrån ett arbete som syftar till att hjälpa människor. Det ideella arbetet kan därför förklaras 
som en skyldighet, men även i form av ett behov, att bidra till verksamhetens arbete genom att 
bistå människor med stöd. Rollen som förälder kan således grunda sig i en tanke om att bidra 
till en bättre livssituation för gästerna samtidigt som erkännandet blir en drivkraft i bemötandet 
och arbetet. 

Vid situationer där en varning eller portning blir aktuell verkar gästernas relation till 
personalen kortvarigt påverkas negativt. En personal beskriver hur gäster uppfattas få en 
temporär negativ relation till verksamheten vid en tillsägelse samtidigt som personalens relation 
till gästen inte påverkas utan snarare ses som ett tillfälle för gästen att visa på vad hen har lärt 
sig: 
 

Om de skulle bli lite påverkade och få en tillsägelse då kan det tända direkt. För då är 
det ’inte bra’ och då kan vi ’ingenting’ här, men det är ju inte ofta …. Sen blir det ju så 
att de kan bli arga under en period om de blir avstängda när de inte har skött sig men 
oftast är det ju bara då, för de kommer igen. 

 
Straffsanktioner kan utifrån ovanstående uttalande påverka relationen kortvarigt mellan 
personal och gäster vid fall då en tillsägelse eller portning är aktuell. Att verksamheten har en 
hög grad av erkännande av formen kärlek kan antas förklara varför gäster återkommer till 
verksamheten efter att en straffsanktion har ägt rum. Personal kan här representera 
primärrelationer då acceptans och välkomnande är aktuellt trots att gäster har brutit mot 
ordningsregler (jfr Honneth, 1995). Vid utförande av sanktioner kan således gästerna uppfattas 
se negativt på relationen till personal, då missaktning förekommer, men där personalens syn på 
relationen inte tycks påverkas märkbart utan innebär istället att gästerna välkomnas tillbaka. 

Relationen mellan personal och gäster kan vidare karaktäriseras av att vara dynamisk. 
Anledningen är att relationen ofta förändras beroende på den fysiska kontext som gäst och 
personal befinner sig i. Det verkar i stor mån vara inom verksamhetens väggar som relationen 
mellan gäster och personal ger sig till känna, vilket illustreras i följande uttalande:  
 

Några hejar när man möter dem ute på stan och det är ett par stycken som faktiskt har 
stannat och pratat på stan men de flesta. Jag kan ju inte säga att det är för att de inte vill 
hälsa, de kanske inte känner igen mig på stan. .… Man ser att alla inte vill hälsa och 
jag känner lite att jag hälsar inte först för det är deras val .… Här inne hejar de ju 
verkligen och lika så kan de säga att ’Kan du komma och sätta dig och prata lite?’. 
 

En annan personal styrker påståendet om hur relationen består av två olika sidor där kontexten 
är avhängig: När vi är här inne så är vi alltid hej och tjenis .… När jag är privat ute på stan, 
när jag inte är i verksamheten, så tar inte jag initiativet utan det är de som får ta initiativet. 
Kontextens betydelse för hur relationen och bemötandet ser ut kan förstås utifrån att det är inom 
verksamhetens väggar som de vardagliga rutinerna kring relationen finns (jfr Berger & 
Luckmann, 1991). Relationen och interaktionen mellan personal och gäster kan därför ses som 
aktiv inom verksamhetens kontext och inaktiv utanför, vilket kan förklaras av att gäster och 



52 
	

personal inte har lika tydliga roller gentemot varandra utanför verksamheten utan snarare har 
likvärdiga roller i form av människor och medborgare. I kontexten utanför verksamheten har 
personalgruppen inte legitimitet att kräva motprestationer eller att vara utförare av sociala 
rättigheter på samma sätt gentemot gästerna, vilket påverkar relationen och bemötandet. 

Företrädarskap, ombudsmannaskap och kontakt med offentlig sektor  
I den föreliggande verksamheten används företrädarskap och ombudsmannaskap som två olika 
strategier för att arbeta mot akut hemlöshet. Personal, i synnerhet anställda, deltar bland annat 
i olika forum med andra frivilligorganisationer och offentliga aktörer för att lyfta upp 
framträdande behov hos individer i akut hemlöshet i syfte att diskutera möjliga åtgärder. 
Organisationer som belyser och synliggör en fråga, sociala grupper och/eller individer som inte 
har möjlighet eller förmåga att föra fram sin egen talan kännetecknas av att vara företrädare 
(Stroup & Murdie, 2012). Verksamheten kan identifieras som företrädare för gäster som 
besöker verksamheten genom att använda kunskap och erfarenheter från verksamhetens kontext 
i andra sammanhang för att arbeta mot den akuta hemlösheten. Personalens roll i form av att 
agera ombud för gäster kan istället kännetecknas av att hjälpa gäster att ta kontakt med 
socialtjänst eller andra myndigheter och aktörer som kan erbjuda stöd. Medling blir här även 
centralt då personal arbetar för att upprätthålla kontakter och förmedla information mellan 
gäster och myndigheter. En personal berättar: Där försöker vi att vara någon form utav länk 
emellan och det är ju vår roll att vara en länk emellan. Att verksamheten arbetar med både 
ombudsmannaskap och företrädarskap kan förstås i form av att verksamheten inte endast 
erkänner gäster på individuell nivå utan också individer i akut hemlöshet som en grupp av 
individer med specifika behov och intressen (jfr Heidegren, 2009). Verksamhetens arbete 
karaktäriseras således av att skapa förändring på såväl individ- och gruppnivå som lokal- och 
samhällsnivå. 

Frivilligorganisationen är inte en isolerad verksamhet utan präglas av kontakter med 
andra aktörer i samhället. Ideella verksamheter kan identifieras som en av utförarna av 
välfärdstjänster tillsammans med den offentliga respektive privata sektorn (Olsson & 
Nordfeldt, 2008). För organisationer som arbetar med hemlöshetsfrågan kan ett 
organisationsfält urskiljas. Organisationsfält kännetecknas av olika typer av organisationer som 
arbetar mot samma mål, har liknande intressen och som i regel även utvecklar liknande 
arbetssätt (DiMaggio & Powell, 1991). Frivilligorganisationen i fråga kan urskiljas ingå i ett 
organisationsfält i arbete mot hemlöshet tillsammans med bland annat socialtjänst och polis. 
Verksamheten har tidigare haft som uppdrag att arbeta uppsökande gentemot individer i akut 
hemlöshet som inte besöker verksamheten. En personal berättar att verksamheten har som mål 
att åter igen kunna bedriva uppsökande verksamhet, vilket samtidigt beskrivs bidra till en rädsla 
för att en ojämn fördelning av ansvar ska uppstå: 
 

Det är otroligt mycket att göra på stan, säger polisen i alla fall. Och de efterfrågar ju det 
här, vi har ju varit på politiker att ’Varför kan inte vi som har en relation, varför kan inte 
vi få vara ute på stan?’. Så jag tror att det behövs. Men då tror jag också att det är en 
nackdel för då ser de att ’Ja, men det gör de’. Så då ser de att vi gör det så då kanske de 
inte behöver anstränga sig så mycket.  

 
Det kan därför skönjas en tvetydig aspekt i ett uppdrag som präglas av uppsökande verksamhet. 
Relationen mellan personal och individer i utsatta situationer skulle kunna innebära att fler får 
hjälp samtidigt som en risk beskrivs vara att andra aktörer kan använda det till sin fördel. Vid 
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ombudsmannaskap är också relationen mellan personal och gäster central men där en annan 
form av bekymmer kan uppstå. En personal berättar:  
 

En handläggare kan ju inte gå ut på stan och leta och en handläggare kan ju ringa hit för 
att se men då kommer man ju till det här med sekretess. Vi lever i ett samhälle som är så 
tryggt att det är så säkert att man inte kan, alltså moment 22, ’Jag vet att personen kanske 
är på verksamheten men jag kan inte ringa och fråga efter personen, därför att då begår 
jag kanske tjänstefel’. Men den som blir drabbad är återigen den hemlöse …. Vi brukar 
försöka med samtycke och så brukar vi försöka med att de kan ringa hit. På något sätt så 
är det ju vi som jobbar här som kan öppna upp de vägarna tillsammans med gästen och 
då brukar det fungera. 

 
Det finns därmed en problematik vad gäller personalens involvering i gästers kontakt med till 
exempel socialtjänst eftersom lagstiftningen kräver ett lämnat samtycke från gäster. Personalen 
vid verksamheten har i många fall en mer kontinuerlig och närmare relation till gästerna än vad 
socialtjänsten har och kan därmed ta emot eller förmedla betydelsefull information. Detta 
innebär att en avsaknad av samtycke kan bli till ett hinder i en utredningsprocess. Personalen 
tycks därmed spela en viktig roll om samtycke till kontakt finns på grund av att gäster då kan 
få information eller en kontakt förmedlad till och från den offentliga sektorn genom 
verksamheten. En personal uppger att en viktig förutsättning vid medling och kontakt med 
socialtjänst är att gäster är villiga att bygga relationer:   
 

De måste knyta an till olika personer och just att få förtroende för den personen men att 
även vi kan vara med. Att man kan säga att om de ska ha möten med någon de inte känner 
att ’Ja, men vi kan vara med dig’. Att man kan lotsa dem dit och sen kan man släppa taget 
om man lämnar över till nästa person, så tror jag att det kan vara bra.  

 
Förtroende och tillit ses därför som en central premiss för att insatser och hjälp ska kunna bli 
aktuella. En annan sida av verksamhetens ombudsmannaskap i kontakten med till exempel 
socialtjänst är att personalen förespråkar att möten hålls i verksamhetens lokaler.  En personal 
uttrycker att: Vi följer ju med ibland och vi försöker få soc att komma hit för det tror jag också 
är tryggt, för det här är deras hem om man säger så. De redan etablerade relationerna mellan 
personal och gäster kan därför underlätta genomförandet av ett möte. Vidare kan möten som 
hålls i verksamhetens lokaler inge en känsla av trygghet för gäster, vilket kan bero på att gäster 
har en annan relation till verksamheten än till socialtjänsten. Kontexten inom verksamheten 
tycks även ha en påverkan för andra möten med myndigheter. Polisen utför till exempel 
kontinuerliga stickkontroller vid verksamheten där personal upplever hur polis ofta blir 
förvånad över att gästernas beteende inte är detsamma som vid möten ute på stan. 
Verksamhetens kontext tycks bli till en neutral yta, där gäster och polis samtalar på vad en 
personal beskriver som ett ”vanligt” sätt. En möjlig tolkning kan vara att gäster erkänns som 
individer och känner sig accepterade inom verksamheten, vilket kan insinuera att kontexten 
utanför verksamheten inte präglas av samma trygghet eller bemötande (jfr Honneth, 1995). På 
samma sätt kan beskrivningen av lokalen som gästernas hem föranleda en trygg miljö och 
tillhörighet till verksamheten.  

Det kan emellertid urskiljas en begränsning i rollen som personal vid den ideella 
verksamheten i förhållande till aktörer inom den offentliga sektorn. Arbetet och insatser vid 
frivilligorganisationen räcker i vissa fall inte till, då en gräns för vilken typ av hjälp som kan 
erbjudas uppstår. Begränsningen kan bland annat illustreras i form av att personal inte har 
mandat till att ge det stöd som gäster har behov av, vilket illustreras i följande uttalande: 
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Vi försöker ju säga att vi kan inte göra allt utan det att vi kan ge är råd till dem att vädja 
dit eller dit men sen kan inte vi på något sätt påverka socialens beslut utan det är ju bara 
som rådgivande kan man säga.  

 
I verksamheten kan begränsningar i rollen som personal förklaras genom att handlingsutrymmet 
inte är utvidgat när det gäller åtgärder eller frågor som ligger utanför ansvarsområdena för 
frivilligorganisationen. Handlingsutrymme kännetecknas av det utrymme som personal har 
inom ramen för bland annat beprövad erfarenhet, resurser samt lagstiftning och andra riktlinjer 
(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Vid situationer där handlingsutrymmet är snävt 
tycks istället personal använda sig av tidigare kunskap och erfarenheter om till exempel vilka 
typer av resurser som kan erhållas från olika aktörer. En personal berättar: 
 

Svenska samhället är så tryggt och vi är så upp över öronen försäkrade med allt vad det 
heter så faller man ur systemet så kommer man knappt in i det igen. Men är man inne i 
systemet så, man måste vara frisk för att kunna vara i systemet. Det är väl lite så jag kan 
känna emellanåt. Men då är det skönt att kunna vara det där skoskavet åt myndigheterna 
för att hjälpa en som behöver. 

 
Personal vid frivilligorganisationen kan genom sin position på så sätt skapa förändring genom 
ombudsmannaskapet. På samma sätt utgör motiverande samtal och relationen till gästerna en 
utgångspunkt vid situationer där personal inte har någon befogenhet. I och med att 
handlingsutrymmet är begränsat kan det vid situationer där personalen inte har mandat att hjälpa 
gäster förklara förekomsten av de relationella faktorernas genomsyrade fokus i verksamhetens 
arbete. Personal kan därför förstås utöka handlingsutrymmet genom redan existerande 
relationer till såväl gäster som aktörer inom den offentliga sektorn. Rollen som medmänniska 
kan därmed innebära en position som underlättar för förändring i en gästs situation eftersom 
lagstiftning, med undantag för samtycke och sekretess, inte styr eller reglerar personalens arbete 
på samma sätt som för offentliga tjänstepersoner. Personal ser vidare olika typer av behov hos 
gäster där andra myndigheter har behörighet att hjälpa men där utmaningar till att ta emot hjälp 
kan uppstå, vilket en personal uttrycker på följande sätt:  
 

Det var en gäst häromdagen som frågade ’Kan du följa med mig till skatteverket?’. ’Nej, 
jag har inte befogenhet att legitimera dig’ sa jag. ’Varför det?’. ’Men du kan ta kontakt 
med polisen för de kan hjälpa dig’. ’Nej, jag vill inte ha något med dem att göra. Jag vill 
att ni ska följa med’.  
 

En uppdelning beträffande grupperingar kan identifieras i uttalandet ovan. Gäster och personal 
formar tillsammans en grupp medan myndigheter istället representerar en annan typ av grupp. 
I ett resonemang kopplat till erkännande kan aspekter kring sociala relationer och makt mellan 
grupper i samhället med fördel lyftas då begreppen är tätt sammankopplat med att tillhöra eller 
att inte tillhöra en social gemenskap. Elias och Scotson (2010) argumenterar för att det i 
samhället finns sociala relationer mellan olika samhällsgrupper. Grupperna präglas av ett 
ömsesidigt beroende mellan varandra där även en ojämlik maktrelation kan synliggöras. 
Samhällsgrupperna menar Elias och Scotson (2010) kan delas in i gruppen etablerade 
respektive gruppen outsiders, där maktfördelningen är till den etablerade gruppens fördel. 
Eftersom verksamheten bygger på relationer med gäster genom olika former av aktiviteter och 
ritualer kan detta leda till att gästerna ser verksamhetens personal som tillhörande sin 
primärgrupp, vilket gäster förmodligen inte gör med personal från myndigheter. Två bidragande 
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faktorer till existensen av grupperna etablerade och outsiders är sammanhållning respektive 
skillnader (Elias & Scotson, 2010). Sammanhållningen i en grupp formas av gemensamma 
värderingar och tillhörighet, vilket binder gruppen samman på liknande sätt som skillnader 
mellan olika typer av grupper blir väsentliga för att sammansvetsa gemenskapen. Detta innebär 
att en grupps starka sammanhållning också ger ett större maktövertag gentemot gruppen med 
en svagare sådan (a.a). Kärnan i verksamheten kan således beskrivas bestå av relationer. 
Verksamheten tycks ha förmåga att skapa relationer, tillit och trygghet till gästerna. Detta i sin 
tur tycks också förmedla att personalen erkänner gästerna som likvärdiga samhällsmedborgare, 
vilket också leder till att gästerna accepterar personalens bemötande och hjälp. Tilliten som 
gäster känner för personalen vid verksamheten kan därför förklaras av att gästerna inte upplevs 
stå i någon beroendeställning till verksamheten och personalen, vilket möjliggörs genom 
relationsskapande aktiviteter och acceptans.  

Slutdiskussion 
Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka hur personal vid en daglig ideell 
verksamhet som riktar sig till individer i akut hemlöshet uppfattar verksamhetens syfte, 
funktion, gästernas behov, kontakt med offentlig sektor samt personalens roll i arbetet.  En 
ytterligare dimension har varit att undersöka hur det dagliga arbetet karaktäriseras vad gäller 
arbetsmetoder och inre verksamhet. Med ändamålet att precisera syftet utformades även fem 
frågeställningar. Inledningsvis kommer slutsatser baserade på studiens resultat att presenteras i 
kortfattad form med utgångspunkt i studiens frågeställningar för att i avsnittets två följande 
underrubriker fördjupas samt kopplas till tidigare forskning.  

Den första frågeställningen berör hur verksamhetens syfte och funktion kan förstås för 
gästerna. Resultaten pekar här på att verksamheten tycks innebära en betydande funktion 
angående gäller till exempel att tillgodose basala behov och att få tillgång till ett socialt 
sammanhang och en gemenskap. Av de gäster som besöker verksamheten återkommer en större 
andel varje dag, vilket tyder på att verksamheten tillgodoser behov som uppstår dagligen. Ett 
genomgripande resonemang bland personalen är även att gäster ges möjlighet till att få struktur 
i sin vardag med hjälp av de rutiner och regler som figurerar inom verksamheten. 
Verksamhetens funktion kan därför inte endast förstås som omhändertagande utan i viss mån 
även som gränssättande. Strukturen kan innebära såväl trygghet och förutsägbarhet som en dold 
disciplinering, vilken utgår från samhällsnormer och ansvarstagande.  

Den andra frågeställningen behandlar hur personal uppfattar sin egen roll, betydelsen 
med arbetet samt vilken funktion verksamheten fyller i det lokala samhället. En genomgripande 
definition av personalrollen är att hjälpa utsatta individer, medmänniska och förälder. De tre 
ledorden i rollen som personal tycks också återkomma i hur personal ser på betydelsen med 
arbetet. Betoning görs här på att få hjälpa utsatta individer i akut hemlöshet samtidigt som 
upprätthållandet av struktur och regler anses vara viktiga faktorer för att hjälpa individer att 
leva efter rutiner och regler som avspeglas i det övriga samhället. Två andra viktiga 
komponenter är relationskapande och upprätthållande av relationer. Det dagliga arbetet bygger 
till stor del på samspel mellan personal och gäster, där tillit och trygghet eftersträvas, och som 
utgår från principen om alla människors lika värde. Verksamhetens roll i det lokala samhället 
beskrivs av majoriteten av respondenterna som att det fyller ett behov som är svårt att finna i 
till exempel den offentliga sektorn, i termer av främst relationskapande och akuta basala behov.  
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Den tredje frågeställningen betonar hur personalen ser på sin roll att agera ombud och 
företräda gäster gentemot offentlig sektor. Rollen som ombud gentemot offentlig sektor tycks 
enligt resultaten visa på att personalen har möjligheter i att som icke myndighetsanställd kunna 
stötta och hjälpa individer på ett flexibelt sätt vid kontakt med offentliga aktörer. En 
problematik uppstår däremot i frågor om sekretess och samtycke. Personal vid verksamheten 
har till exempel ofta god kännedom om gästernas situationer men som utan ett lämnat samtycke 
inte får lämna ut viktig information som kan underlätta i utredningar vid till exempel 
socialtjänst. Relationen mellan verksamhetens personal och gäster tycks även vara bidragande 
till att en gruppering uppstår gentemot offentliga aktörer, som till exempel socialtjänst och 
polis, där personalens roll blir att medla grupperna emellan. Personal företräder även individer 
i akut hemlöshet på gruppnivå genom deltagande i olika forum för att synliggöra behov.  

Den fjärde frågeställningen berör hur personal och gäster samspelar i olika aktiviteter 
och rutiner inom verksamheten. Resultaten pekar här på att personal och gäster har ett ständigt 
socialt samspel i verksamheten vad gäller personalens tillgänglighet och att genomföra 
gemensamma aktiviteter. Personal utför arbetsuppgifter och dagliga ansvarsområden som 
resulterar i att gäster befinner sig inom samma miljö, där personal och gäster även till exempel 
äter mat och fikar tillsammans. De ingår således i ritualer som stärker känslan av gemenskap 
mellan personal och gäster. Den gemensamma och formella aktiviteten i form av den dagliga 
morgonsamlingen är ett exempel på en förutbestämd aktivitet. Personal har emellertid en 
avskild samling, vilken bidrar till att skapa en egen referensram i det dagliga arbetet. Personal 
gör sig avslutningsvis disponibla för gäster, där gäster ofta initierar ett första steg för att samtala 
eller få hjälp men där även personal kan motivera gäster till att ta emot hjälp och insatser. 

Den femte och sista frågeställningen refererar till hur personal och gäster skapar mening 
inom ramen för den dagliga verksamheten. Frågeställningen är tänkt att knyta samman övriga 
frågeställningar samt det övergripande syftet och kommer att belysas och diskuteras nedan. Mot 
bakgrund av studiens resultat- och analysavsnitt, teoretiska ramverk samt syfte och 
frågeställningar har två mönster framträtt, vilka är Ett kontextberoende socialt medborgarskap 
samt Ett socialt kontrakt inom fyra väggar och som kommer att redogöras för i följande två 
avsnitt.  

Ett kontextberoende socialt medborgarskap  
Verksamheten ger förutsättningar för individer i akut hemlöshet att tillvarata sociala rättigheter 
genom de erbjudna insatserna. Sociala rättigheter definieras enligt Marshall (1950/1992) som 
bland annat tillgång till boende och att ha en levnadsstandard i enlighet med samhällets rådande 
normer, vilket är definitioner som har liknande motsvarigheter i den svenska lagstiftningen. 
Verksamheten kan med hjälp av Duffys (2010) respektive Marshalls (1950/1992) resonemang 
på olika sätt förstås uppfylla sociala rättigheter. Den hjälp som erbjuds inom verksamheten kan, 
som tidigare nämnt, grovt delas in i fyra olika kategorier. Den första kategorin består av insatser 
som tillgodoser basala behov. Hjälpen omfattar gratis möjligheter att få mat, ta hand om hygien, 
vila och sömn samt att tvätta kläder etc., vilka är grundläggande för en tillfredsställande 
levnadsstandard. De basala behoven ges däremot endast möjlighet att bli tillgodosedda när 
verksamheten är öppen, vilket bland annat innebär att verksamheten inte kan identifieras som 
en bostad för gästerna och uppfyller därmed inte kriteriet för att vara ett boende (jfr Duffy, 
2010). Verksamheten strävar däremot efter att gäster ska uppfatta lokalen som ett hem mot 
bakgrund av den trygghet och tillhörighet som eftersöks. Den andra kategorin av insatser som 
verksamheten erbjuder är praktisk hjälp, vilket till exempel innebär rådgivning om praktiska 
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spörsmål, stöttning i att skriva ut digitala dokument, möjlighet att betala räkningar via dator 
och att använda verksamheten som postadress. Insatser gällande praktisk hjälp kan därför skapa 
förutsättningar för att gäster ska känna kontroll över sin livssituation men även delaktighet 
gällande egna angelägenheter (jfr Duffy, 2010). En ytterligare funktion inom verksamheten 
som ger förutsättningar för att känna delaktighet och tillhörighet är husmötet, där gäster får 
möjlighet att lyfta upp önskemål och åsikter. Den tredje kategorin omfattar samtalsstöd. 
Samtalsstödet karaktäriseras av bland annat individuella stödsamtal, motiverande samtal och 
själavårdssamtal, vilket går i linje med uppfyllandet av att ta emot stöd av andra människor (jfr 
Duffy, 2010). En fjärde och sista kategori av hjälp som erbjuds inom verksamheten är 
ombudsmannaskap, vilken i likhet med insatsen om praktisk hjälp kan möjliggöra för gäster att 
få känna kontroll över sitt eget liv genom att främja och underlätta kontakter med till exempel 
den offentliga sektorn om boende och sociala insatser. Ett samhälle som präglas av social 
rättvisa bör kunna tillgodose samhällsmedlemmars grundläggande behov (Duffy, 2010). 
Studiens resultat visar därmed att insatserna skapar förutsättningar för gäster att inom ramen 
för verksamheten kunna tillvarata sociala rättigheter som går i linje med en tillfredsställande 
levnadsstandard. 

Gäster i akut hemlöshet som besöker den dagliga verksamheten får ta del av insatser med 
förbehåll att verksamhetens ordningsregler följs, där verksamheten på motsvarande sätt kan 
urskiljas ha som skyldighet att erbjuda insatserna. I modellen nedan (se figur 4) illustreras 
relationen mellan gäster och verksamheten i termer av kontextuella sociala rättigheter 
respektive skyldigheter: 
 
  

Följa ordningsregler, rutiner etc. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tillgodose grundläggande behov, 
praktisk hjälp, relationer/socialt 
sammanhang etc. 

 
Figur 4: Författarens egen modell över verksamhetens kontextuella sociala rättigheter 
respektive skyldigheter med inspiration från Nygårds (2013, s. 69) modell. 
 
En underliggande aspekt mellan gäster och personal kan utifrån innebörden av det sociala 
medborgarskapet förstås som att verksamhetens personal, genom syftet och funktionen att 
hjälpa utsatta individer, ser det som sin skyldighet att erbjuda hjälpinsatser och omsorg. Att 
personal vid frivilligorganisationer upplever en skyldighet att hjälpa utsatta människor är något 
som även Johnsen (2014) menar är kännetecknande för frivilligorganisationer. På motsvarande 
sätt kan även gästernas skyldigheter gentemot verksamheten identifieras i form av att vissa 
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motprestationer fordras för att få ta del av den hjälp som erbjuds. Gästernas skyldigheter handlar 
här om att till exempel följa ordningsregler och rutiner som är uppsatta vid verksamheten. Om 
skyldigheterna inte efterlevs kan det resultera i straffsanktioner som innebär att gäster får 
varningar eller inte får besöka verksamheten under en viss period. Sanktionerna kan samtidigt 
förstås vara verksamhetens skyldighet att utöva mot bakgrund av tanken och syftet att hjälpa 
utsatta individer, vilken tar sig i uttryck genom att såväl ”fostra” gästerna till att följa regler 
som att skapa förutsättningar för struktur i gästernas livssituation och dagliga rutiner. I linje 
med tidigare forskning kan således en social kontroll identifieras, där samhällsnormer fungerar 
som en utgångspunkt för hur personal bemöter och hanterar oönskat beteende inom 
verksamheten (jfr Watts, Fitzpatrick & Johnsen, 2018).  

En ytterligare kontextberoende faktor är den om relationen mellan personal och gäster, 
vilken omfattas av såväl erkännande som disciplinering. Utrymmet för personalens erkännande 
av gäster tycks vara avhängig om gästerna följer verksamhetens ordningsregler och rutiner mot 
bakgrund av att gäster som inte når upp till de upprättade förväntningarna missaktas snarare än 
erkänns. Erkännande av människor är en förutsättning för att nå självförverkligande på basis av 
att människor genom att känna sig accepterade och sedda utvecklar självuppskattning och 
självförtroende, vilket kan leda till självförverkligande (Honneth, 1995). I gränslandet mellan 
erkännande och missaktning kan därför en dold disciplinering identifieras. Disciplineringen 
kännetecknas av att personalen som utförare av den sociala kontrollen, vilken förkroppsligas 
genom ordningsreglerna, pendlar mellan erkännande och missaktning. Vid situationer där 
missaktning kan identifieras, vid till exempel varningar eller portning, följer ett erkännande när 
gäster återigen uppvisar ett önskvärt beteende. Resultaten pekar här på att syftet för 
disciplineringen är att ge en möjlighet för gäster att förändra sin livssituation genom att utifrån 
en socialiseringsprocess anpassa sig till att leva utifrån samhällets normer och regler. Resultaten 
kan därför urskiljas gå i linje med tidigare forskning som poängterar att social kontroll är 
oundviklig i dagliga verksamheter (se t.ex. Watts, Fitzpatrick & Johnsen, 2018; Johnsen, Cloke 
& May, 2005). Den tillit som kan identifieras i relationen mellan personal och gäster innebär 
däremot en central komponent som leder till att skapa förutsägbarhet och trygghet. 

Den sociala kontrollen och socialiseringsprocessen resulterar inte endast i accepteras och 
välkomnande utan även i en social miljö kännetecknad av en avsaknad av kränkningar och 
diskriminering. En viktig komponent för att uppnå social rättvisa enligt Duffys (2010) 
medborgarskapsteori är att samhällsmedlemmar ska bemöta varandra likvärdigt och med 
respekt. Personalens utförande av ordningsreglerna skapar och upprätthåller på så sätt en social 
miljö präglad av allas lika värde och resulterar även i att verksamheten utmärks av trygghet och 
förutsägbarhet. Att social kontroll inom frivilligorganisationer leder till en trygg miljö är även 
något som Bowpitt, Dwyer, Sundin och Weinstein (2014) understryker. De tre 
grundprinciperna för att uppnå social rättvisa ur ett medborgarskapsperspektiv, och inte minst 
de sex grundläggande behoven, ges förutsättningar för att uppnås inom ramen för 
verksamhetens insatser och dagliga innehåll. Verksamheten bidrar till att såväl grundläggande 
behov som sociala rättigheter tillgodoses men endast då verksamheten är öppen och med 
förbehåll att ordningsreglerna efterlevs. En gemensam nämnare för samtliga insatser är 
emellertid att de genomsyras av frivillighet, vilket kräver att gäster är initiativtagare till och har 
önskemål om att erhålla hjälp och stöttning. Innebörden av det sociala medborgarskapet kan 
därmed förstås vara tillgängligt för gäster i akut hemlöshet genom verksamhetens insatser men 
endast inom verksamhetens lokaler och på gästernas villkor. 
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Verksamheten i fokus för den här studien kan vidare kännetecknas av att befinna sig inom 
det så kallade tertiära välfärdssystemet. Det tertiära välfärdssystemet omfattas av organisationer 
i den ideella sektorn som ofta möter individer i akuta situationer (jfr Olsson & Nordfeldt, 2008). 
Den ideella dagliga verksamheten karaktäriseras av att vara både en verksamhet där individer i 
akut hemlöshet kan spendera sin dag och erhålla mat och möjligheter till att ta hand om sin 
hygien utan några större motprestationer andra än att följa ordningsreglerna. Ett annat 
kännetecken är att verksamheten praktiserar hjälp till självhjälp genom bland annat en kostnad 
för lunchen och möjligheter till att få hjälp med praktiska sysslor som till exempel ekonomi. 
Två ändamål kan därmed identifieras hos verksamheten, vilka är omsorg och acceptans samt 
en strävan efter att ge individerna i akut hemlöshet möjlighet till att förändra sina livssituationer 
genom empowerment.  Resonemanget går i linje med Waters (1992, refererad i Bowpitt, Dwyer, 
Sundin & Weinstein, 2014) definition av olika former av dagliga verksamheter. De två olika 
typerna av ändamål gällande att erbjuda både acceptans och att förändra individers 
livssituationer hävdar dock Whiteford (2010) motsäger varandra med argumentet att dagliga 
verksamheter inte kan ge förutsättningar till förändringar i individers livssituationer om inte 
krav på förändring finns. Studiens resultat visar emellertid att personalens förväntningar och 
krav på gäster, i samband med en dold disciplinering och nära relationer, inte tycks förändra att 
gäster återkommer till verksamheten och erhåller hjälp. Ett exempel är att verksamheten under 
en period utökade antalet ordningsregler, vilket inte visade sig resultera i att gäster avskräcktes 
från att besöka verksamheten. Ordningsreglerna kan därför förstås som ett sätt att skapa trivsel 
och förändring hos gästernas beteende inom verksamhetens kontext. Då krav och förväntningar 
inte finns på gäster utanför verksamheten kan verksamheten emellertid inte svara upp på att en 
förändring i gästernas livssituation uppnås. Kraven blir snarare ett sätt som indirekt bidrar till 
förändring i livssituationen genom bland annat ekonomisk prioritering via betalning av lunch 
och genom ombudsmannaskap. Betalning av lunch är ett däremot något som Whiteford (2010) 
betonar som problematiskt utifrån begreppet ansvarsfullt medborgarskap, då individer i akut 
hemlöshet själva tvingas ta ansvar för livssituationen trots att andra faktorer kan ha påverkat 
situationen. I verksamheten ges gäster däremot möjlighet att få mat oavsett, vilket kan förklara 
att verksamheten har en tyngdpunkt på omsorg och acceptans som en universell princip medan 
empowerment istället verkar som en selektiv princip för de gäster som önskar få hjälp. Det finns 
därför förutsättningar för att verksamheten ska präglas av jämlik och trygg miljö, vilket i 
samband med att gäster erkänns som individer och ges tillgång till sociala rättigheter också 
möjliggör att gäster kan efterleva verksamhetens kontextuella sociala skyldigheter. 

Ett samhällskontrakt inom fyra väggar  
I Sverige finns idag mekanismer som fungerar exkluderande mot individer i akut hemlöshet. 
Studiens resultat visar att frivilligorganisationen i fråga kan ses som hjälpande och stödjande 
för gäster, samtidigt som verksamheten indirekt bidrar till att göra samhällsproblemet akut 
hemlöshet osynligt. Resonemanget har även påpekats av tidigare forskning, där nyliberala 
strömningar betonas som en orsak till att skapa utmaningar för individer i hemlöshet att vistas 
på allmänna platser i stadskärnor (se t.ex. Thörn, 2011; Cloke, May & Johnsen, 2010; Smith, 
1996). Sverige är idag ett av få länder som påvisar ett extremvärde gällande befolkningens höga 
värderingar om vikten av självförverkligande och individuell frihet enligt en kartläggning för 
World Value Survey (Inglehart & Welzel, 2015). Medborgare i ofta utsatta länder positionerar 
sig istället på motsatt sida och tycks värdesätta kollektivet och den egna överlevnaden framför 
individuell frihet och det egna självförverkligandet (a.a.). Individer som befinner sig i akut 
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hemlöshet kan utifrån studiens resultat identifieras ha ett fokus på överlevnad och att få basala 
behov tillgodosedda, där verksamheten har gjort sig disponibel för att tillgodose behoven. 
Tidigare forskning har på samma sätt betonat att individer i hemlöshet ofta ser insatser gällande 
basala och sociala behov från dagliga verksamheter som centrala (se t.ex. Jindra & Jindra, 2016; 
Sager, 2011; Storbjörk, 2007). Studiens resultat visar att verksamhetens insatser kan ta såväl 
universella som selektiva former, då gäster erbjuds samma typer av insatser men där till 
exempel ombudsmannaskap och stödsamtal främst är baserat på gästernas egna 
självbestämmande och initiativ. Ombudsmannaskap och stödsamtal kan urskiljas vara insatser 
där hjälp att ta kontakt med offentlig sektor och motivation är i fokus. Insatserna fungerar därför 
som ett stöd för individer i akut hemlöshet att skapa och upprätthålla kontakter utanför 
verksamheten som kan bidra till en hjälp för att förändra livssituationen. Motivation till 
självförverkligande och förändring i livssituationen kan däremot vara svår att nå i en situation 
där överlevnad är i fokus och där en låg grad av frihet föreligger (jfr Olsson & Nordfeldt, 2008; 
Maslow, 1987).  

Verksamhetens arbete baseras vidare till stor del på relationer och sociala samspel. 
Resultaten visar att ett flertal förutsättningar finns för att erkänna gäster i akut hemlöshet, vilket 
främjar självförverkligande och motivation till förändring i livssituationen (jfr Honneth, 1995). 
Trots att gäster erkänns av personal kan däremot en problematik urskiljas genom att individer i 
akut hemlöshet inte erkänns av det övergripande samhället på basis av att individerna indirekt 
bryter mot sociala skyldigheter. Problematiken föregås av att många beteenden som kan knytas 
till akut hemlöshet är kriminaliserade, vilket leder till att situationen akut hemlöshet innebär ett 
direkt hinder för att uppfylla sociala skyldigheter (Aykanian & Lee, 2016). Studiens resultat 
visar även att ett flertal gäster tycks återkomma till verksamheten för att få ta del av insatserna, 
vilket på en lokal och strukturell nivå kan förstås som att det finns hinder att nå sociala 
rättigheter utanför verksamhetens kontext. Verksamheten kan därför urskiljas som en 
skärningspunkt för individer i akut hemlöshet i relation till samhällets övergripande sociala 
skyldigheter, vilket illustreras med hjälp av följande modell (se figur 5):  
 

 
 
Figur 5: Modell som illustrerar frivilligorganisationens placering i relation till gästernas 
utövande av sociala rättigheter respektive skyldigheter, där samhällets erkännande gentemot 
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gäster ökar i samband med gästernas möjligheter till självförverkligande. Författarens egna 
modell. 
 
Modellen illustrerar hur gäster i akut hemlöshet inom ramen för frivilligorganisationen ges 
möjlighet att få sociala rättigheter tillgodosedda. Verksamheten positioneras här som en 
förbindelse mellan de kontextberoende sociala rättigheterna och möjligheten för gäster att 
efterleva samhällets övergripande sociala skyldigheter, vilka kännetecknas av att till exempel 
arbeta, betala skatt och följa lagstiftning (jfr Sjöberg, 1999; Marshall, 1992/1950). 
Verksamheten ger förutsättningar för att gäster lättare kan fullfölja sina skyldigheter inom 
ramen för verksamheten på basis av att de sociala rättigheterna ges lättare åtkomst till samtidigt 
som personal erkänner gäster som likvärdiga samhällsmedborgare, vilket främjar 
självförverkligande. En förutsättning för att gäster enklare kan fullfölja de kontextuella sociala 
skyldigheterna, i form av ordningsreglerna, är att verksamheten har upprättat en social miljö 
som bygger på jämlikhet och allas lika värde. Frivilligorganisationens insatser gällande 
universella insatser, till exempel att tillgodose basala behov, kan vidare kännetecknas av att 
vara kortsiktiga och att ständigt behöva tillfredsställas. En problematisk aspekt är att 
verksamhetens selektiva insatser, det vill säga ombudsmannaskap, praktisk hjälp och 
samtalsstöd, som kan främja en förändring i livssituationen är avhängiga gästernas egen 
motivation och självbestämmande. En svårighet kan således identifieras i att verksamheten 
erbjuder gäster att tillvarata sociala rättigheter samtidigt som en risk finns i att situationen i akut 
hemlöshet som sådan inte inbjuder till förutsättningar för motivation att tillgodose andra behov 
än akuta och basala, som till exempel trygghet, säkerhet och en varaktig förändring i 
livssituationen (jfr Maslow, 1987). I samband med att nyliberala strömningar har påverkat såväl 
offentlig sektor som kommunala bostadsföretag, med ökade krav på självbestämmande och 
egna drivkrafter, tillges människor ett större ansvarstagande för sin egen situation (jfr Salonen, 
2015; Olsson & Nordfeldt, 2008). Detta innebär således en ytterligare utmaning för individer i 
akut hemlöshet att fullfölja sociala skyldigheter, kunna nå stabila sociala rättigheter samt att 
delta i samhällsutvecklingen eftersom samhället idag även i stor mån är anpassat efter individer 
som redan har en tillfredsställande levnadsstandard inklusive boende (jfr Lynch & Kalaitzake, 
in press). Whiteford (2010) har poängterat problematiken med att enbart lägga över ansvaret 
för situationen i akut hemlöshet på individerna själva eftersom det ofta finns orsaker på andra 
nivåer än individnivå som har lett till situationen. Relationer mellan personal och gäster har 
samtidigt en inverkan som främjar självförverkligande på basis av att personal erkänner gäster 
på såväl individ- som gruppnivå men då enbart inom ramen för verksamhetens dagliga arbete. 
Verksamheten kan på så vis fungera som både en barriär men även som en förutsättning för 
individer att nå den strukturella nivån där samhälleliga sociala skyldigheter och rättigheter 
figurerar.  

I syfte att avslutningsvis knyta an till studiens sista frågeställning om hur mening skapas 
i samspelet mellan gäster och personal kan ett flertal aspekter belysas. Resultaten visar att 
personal och gäster skapar mening på olika sätt inom ramen för verksamheten. För personal 
tycks mening skapas genom en stolthet och skyldighet att utföra ett arbete som leder till en 
märkbar effekt hos människor i utsatta situationer, där även relationer mellan gäster och 
personal betonas som betydelsefull. Ett genomgripande mönster som kan urskiljas är att 
personalens drivkrafter grundar sig på tanken av att bistå med hjälp och att bidra till en 
förändring i livssituationen hos individer i akut hemlöshet. En sådan skyldighet poängterar även 
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Johnsen (2014) som central för verksamheter och personal som arbetar på ideell basis mot akut 
hemlöshet. Studiens resultat visar att mening för gäster snarare figurerar på ett individuellt plan. 
Mening kan här identifieras i form av att få basala behov tillgodosedda genom att besöka en 
trygg plats där personal finns tillgänglig. En eventuell känsla av att vara rädd och behöva 
försvara sig försvinner således. Detta kan jämföras med tidigare forskning som påpekar att 
basala behov är viktiga för individer i akut hemlöshet att få tillgång till (se t.ex. Storbjörk, 2007) 
samtidigt som kontinuerlighet och trygghet i relationer mellan personal och gäster är 
grundläggande för verksamheters arbete och dagliga innehåll. För personal kan således mening 
skapas genom att bidra till att göra tillvaron bättre för en annan människa, medan mening för 
gäster snarare kan identifieras i form av att ges möjlighet att göra situationen bättre för dem 
själva.  

Studiens resultat och slutsatser har med utgångspunkt i ovanstående diskussion relevans 
på både individ-, grupp- och samhällsnivå. Arbetet mot akut hemlöshet behöver ses över i 
relation till sociala rättigheter, där såväl bostadspolitik i form av åtgärder via bostadsmarknad 
som socialpolitik i form av åtgärder genom socialt stöd behöver bli mer lättillgängligt för 
individer utan bostad. Om välfärdstjänster i samhället endast skulle erbjudas av 
frivilligorganisationer kan en risk vara att individer i akut hemlöshet inte skulle ges möjlighet 
att genom ekonomiskt och materiellt trygga resurser få tillgång till boende och sociala insatser. 
Enligt modellen ovan (se figur 5) skulle detta innebära att sociala skyldigheter gentemot 
samhället och staten inte skulle kunna fullföljas och därmed stävja en delaktighet i 
samhällsgemenskapen. Sverige skulle därför riskera att inte kunna upprätthålla den välfärd som 
socialdemokratiska välfärdsregimer kännetecknas av (jfr Esping-Andersen, 1990). Grunden för 
en sådan problematik kan emellertid inte argumenteras bero på frivilligorganisationers 
verksamhet utan snarare på samhällets organisering och struktur, där vägen till att tillvarata 
sociala rättigheter idag kantas av en mur bestående av krav och skyldigheter som kräver 
individens motivation och egna drivkraft till förändring. Sociala rättigheter behöver därför 
implementeras som en variabel i den offentliga och statliga sektorns åtgärder och strategier mot 
hemlöshet. Konceptet Bostad Först (eng. Housing First) är ett exempel där individer i hemlöshet 
erhåller ett eget boende, tillsammans med socialt stöd, utan att behöva genomgå 
behovsprövning (Socialstyrelsen, 2017). Användningen av Bostad Först har gett goda resultat 
då individer i akut hemlöshet i många fall har fått en stabil livssituation (se t.ex. Knutagård & 
Kristiansen, 2018; Folkesson, 2017; Källmén & Blid, 2016; Aronsson, 2015). En anledning till 
detta är bland annat att de problem som ofta går att härleda till avsaknaden av boende, till 
exempel missbruks- och beroendeproblematik, i regel upphör när tillgång ges till en bostad i 
samband med sociala insatser (Knutagård & Kristiansen, 2018. De grundläggande normer och 
rutiner som den ideella verksamheten i fokus för föreliggande studie präglas av grundar sig till 
stor del på de sociala och mänskliga rättigheter som Sverige har ratificerat och lagstiftat men 
som den offentliga sektorn endast har som målsättning att nå. Individer i akut hemlöshet 
behöver sammanfattningsvis ges lättare åtkomst till att få sociala rättigheter respekterade för att 
därmed ges förutsättningar att efterleva sociala skyldigheter och på så sätt kunna vara en del av 
såväl samhällsutvecklingen som samhällsgemenskapen.  

Studiens svagheter och styrkor 
Studien är uppbyggd i form av en fallstudie där en verksamhet har varit föremål för 
undersökning genom såväl intervjuer som deltagande observationer. Fallstudier kan ofta 
innebära problem vad gäller att generalisera resultat och slutsatser till andra kontexter (Stewart, 
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2014), vilket även berör den här studien. I föreliggande studie har däremot en avsikt varit att 
genom täta beskrivningar och att applicera resultaten på en övergripande samhällskontext 
kunna underlätta att såväl studiens tillvägagångssätt som resultat kan replikeras och användas 
för liknande sammanhang. Vidare har de teman i resultat- och analysavsnittet respektive 
diskussionsavsnittet som utkristalliserats genom kodning och tematisering kunnat ges en annan 
gestaltning. Mot bakgrund av studiens syfte, frågeställningar och tolkningsram, i samband med 
den hermeneutiska ansatsen, har däremot tolkning och förförståelse varit centrala komponenter, 
vilket snarare motiverar valda temans utformning och struktur än motsäger dem. Vid tillfällen 
för observationer finns vidare risken att situationer som inte speglar verksamhetens dagliga 
innehåll har varit föremål för observation, vilket kan leda till att resultat kan vara missvisande 
för att illustrera en typisk dag och därmed påverka studiens slutsatser. En medveten strategi för 
att öka tillförlitligheten till resultat och slutsatser har därför varit att även utgå från 
semistrukturerade intervjuer i syfte att bland annat jämföra och validera data, vilket stärker 
resultatens och slutsatsernas trovärdighet. 

Förslag på framtida forskning 
I den här studien har intervjuer om personals uppfattningar av en frivilligorganisations funktion, 
syfte och rollen som personal samt observationer av dagliga rutiner varit i fokus. I syfte att 
utöka kunskapen om frivilligorganisationers arbete i allmänhet och akut hemlöshet i synnerhet 
behöver framtida forskning belysa ytterligare infallsvinklar på området. I direkt koppling till 
den här studiens fokus behöver även gästers föreställningar och uppfattningar av insatser och 
åtgärder mot akut hemlöshet i såväl frivilligorganisationer som den offentliga sektorn 
synliggöras ytterligare. Professionellas och politikers föreställningar av den ideella respektive 
offentliga sektorns arbete behöver också beaktas för att få fler perspektiv om uppfattningar av 
åtgärder och strategier mot hemlöshet i förhållande till sociala rättigheter och skyldigheter. 
Forskning bör vidare undersöka barnperspektivet gällande akut hemlöshet mot bakgrund av att 
allt fler barn kan identifieras befinna sig i någon form av hemlöshet (jfr Socialstyrelsen, 2017). 
Ett avslutande förslag på framtida forskning berör EU-medborgare och ensamkommande 
ungdomar som befinner sig i hemlöshet, vilka är grupper som ökar i bland annat Sverige. 
Sociala rättigheter blir här särskilt viktigt att beakta mot bakgrund av att asyllagstiftningen samt 
en avsaknad av medborgarskap omfattar bestämmelser som kan skapa utmaningar för att få ta 
del av sociala rättigheter. 
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Bilaga 1. Informations- och samtyckesblankett 
 
Är Du intresserad av att delta i en uppsats vid Örebro universitet som 
uppmärksammar akut hemlöshet?  
 
 
Jag söker dig som arbetar i en frivillighetsorganisation och som vill delta i en intervju för att 
svara på frågor kring erfarenheter av individer i akut hemlöshets livssituation samt 
verksamhetens funktion och syfte. 
 
Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kommer att vara anonym, ditt namn kommer 
därmed inte att stå med i studien. Dina lämnade uppgifter kommer att behandlas utifrån 
forskningsetiska principer, detta innebär till exempel att intervjumaterialet kommer att förvaras 
i säkerhet och att det inspelade materialet kommer att förstöras efter studiens färdigställande. 
 
Intervjun är beräknad att ta ungefär 45-60 minuter. Du har rätt att avbryta intervjun när du vill 
och att inte svara på frågor du inte vill svara på. 
 
 
 
Din medverkan är uppskattad och viktig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har tagit del av ovan information och samtycker till att delta i en intervju: 
 
………………………………….. Datum:……………. 
 
 
 
 
 
 
Vänligen,  
Frida Höglund 



	

	

Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
Hur länge har du arbetat i verksamheten?  
Vilka arbetsuppgifter/ansvarsuppgifter har du?  
 
Dagliga insatser och behov 
Hur skulle du beskriva verksamheten?  
Hur ser en dag ut i verksamheten? Hur kommer det sig att en dag ser ut så här?  
Vilken funktion fyller verksamheten enligt dig?  
Vilka livserfarenheter kan en gäst i akut hemlöshet ha? 
Hur skulle du beskriva en genomsnittlig gästs nuvarande livssituation? Utifrån beskrivningen, 
vilka behov finns enligt dig hos individernas livssituation? 
Vad har ni att erbjuda gäster i akut hemlöshet?  
Hur tror du att insatserna upplevs av gästerna? 
 
Relationer  
Hur skulle du beskriva din kontakt med gäster i akut hemlöshet? 
Under hur lång tid har du oftast kontakt med gäster? 
Hur ofta träffas du och en genomsnittlig gäst?  
Vilka förutsättningar tycker du finns för att kunna ha en gynnsam relation med gäster?  
Vilka hinder tycker du finns för att kunna ha en gynnsam relation med gäster?  
Hur skulle du beskriva gästers relation med offentlig sektor? Hur uppfattar du gästers 
eventuella tidigare kontakt med offentlig sektor?  
Hur skulle du beskriva gästers relation till frivilligorganisationen?  
 
Uppfattningar om framtiden 
Hur uppfattar du gästernas tankar om framtiden?  
Finns det några vanligt förekommande hinder idag som omöjliggör att gäster ska kunna nå dit 
enligt dig? Om ja/nej, hur kommer det sig?  
Finns det några möjligheter idag som skulle kunna möjliggöra för gäster att nå dit? Om ja/nej, 
hur kommer det sig?  
Hur skulle du önska att kontakten såg ut mellan dig och gäster i akut hemlöshet? 
Tror du att det finns erfarenheter i gästernas liv hittills som kan vara av betydelse eller nytta 
för framtiden?  
Finns det något ytterligare du skulle vilja lägga till innan vi avslutar intervjun? 
 
 
 
 
 
 



	

	

Bilaga 3. Observationsguide 
 
Fysisk miljö 
Hur kan den fysiska miljön i verksamhetens lokaler beskrivas? 
Vad kännetecknar den fysiska miljön i verksamheten? 
Vilka fysiska möjligheter finns det att ta del av sociala rättigheter? 
Vilka fysiska möjligheter finns det till social gemenskap? 
 
Sociala aktiviteter 
Under vilka omständigheter samspelar personal och gäster? 
Vid vilka aktiviteter samspelar personal och gäster? 
Var lokaliserar sig gäster respektive personal under de olika aktiviteterna? 
 
Dagliga rutiner 
Hur gestaltar sig dagliga rutiner under en dag? 
Vem/vilka utför dagliga rutiner?  
Under vilka premisser tar sig de dagliga rutinerna i uttryck? 
 
 


