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Sammanfattning 

Hemlöshet är ett mångfacetterat begrepp och socialt problem som funnits i 

århundraden, trots detta finns ingen samsyn kring fenomenets orsaker eller 

lösningar. Denna studie har ämnat bredda kunskapen kring konstruktioner av 

hemlöshet och särskilt inriktat sig på svenska statens syn på, och anspråk om, 

personer i hemlöshet och hemlöshet som socialt problem. I studien har en 

dokumentstudie utförts för insamling av empiriskt material och därefter har en 

kvalitativ textanalys genomförts. Med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och 

Losekes teori om anspråk har två utredningar som anses vara representativa för 

respektive tidsperiod analyserats. Dessa är SOU 1929:9 och SOU 2001:95. I analys 

av utredningarna framkom att hemlöshet har konstruerats på två olika sätt. I den 

tidigare utredningen anses personer i hemlöshet ha förorsakat sin egen situation och 

ses som ett problem som samhället lider av. I den senare utredningen ses personer i 

hemlöshet som offer för primärt strukturella omständigheter och förtjänta av 

samhällelig uppslutning för problemets lösning. Analysen resulterade även i att 

belysa hur anspråk formulerade om problemets orsaker var avgörande vid 

formuleringen för givna anspråk om problemets lösningar. Denna studie kan ses 

bidra till kunskapsutvecklingen om hemlöshet genom att belysa vikten av att inte 

glömma historien för att kunna utveckla det framtida sociala arbetet ytterligare. 
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1. INLEDNING 

Medborgare som lever i välfärdsstater måste garanteras ett antal grundläggande rättigheter 

(Swärd, 2021, s. 35). Bostad kan ses som en grundpelare för det sociala livet och ingår i ledet 

av grundläggande rättigheter. Fenomenet har en långtgående historia men ändå är hemlöshet 

idag ett socialt problem som figurerar återkommande i såväl politiska debatter som i 

lagstiftning. Under 1900-talet har anspråken gällande lösningar på problemet diskuterats och 

inte minst i takt med det sociala arbetets framväxt och välfärdens utveckling. Swärd (2021, s. 

35) påtalar att hemlösheten står i motsats till alla positiva aspekter som knyts samman till 

hemmet vilket gör att problemets lösning är angelägen. Denna situation försvåras ytterligare av 

att ju längre en person befinner sig i hemlöshet, desto svårare blir det att ordna ett eget boende 

(Socialstyrelsen, 2021, s. 11). 

I Socialstyrelsens (2017) kartläggning beräknades det finnas 33 250 personer i hemlöshet i 

Sverige. Av dessa sov 5 900 personer utomhus eller på offentliga platser, en situation som 

benämns som akut hemlöshet. Socialstyrelsen (2017, s. 16) understryker att resultatet från 

kartläggningen ej kan ses som definitivt, utan endas som ett tvärsnitt. Det kan därmed idag antas 

finnas ett mörkertal gällande exakta siffror om hemlöshetens utspridning.  

Hemlöshet som begrepp är relativt nytillkommet. Innan begreppets uppkomst användes 

begreppet lösdrivare. Definitionen på lösdrivare syftade till en person som sysslolöst rör sig 

mellan orter, är utan tillgångar och inte gör någon ansats till att finna sig i hederligt arbete 

(Nordisk Familjebok, 1912, s. 288). Begreppet innefattar såväl män som kvinnor, där det ej var 

sällsynt att kvinnorna även antogs vara prostituerade.  

Studien baseras på två av statens offentliga utredningar (SOU) från olika tidsperioder, 1929 och 

2001, för att kunna utläsa om det finns en skillnad mellan utredningarna i konstruktioner och 

anspråk om hemlöshet som socialt problem. Materialet är av relevans för att studera hur statens 

syn på hemlöshet förändrats under tid. Detta då staten är tongivande för utformningen av det 

sociala arbetets praktik. Utredningarna valdes då 1929 års utredning är i nära anslutning till 

välfärdssamhällets utveckling. 2001 års utredning valdes då det är den senaste mest omfattande 

utredningen som berör hemlöshet. Trots att fenomenet existerat under lång tid och kvarstår som 

socialt problem än idag menar Swärd (2000, s. 66) att det inte finns någon orsak att tro att 

hemlöshet alltid kommer existera i samhället. Därmed skapas ett intresse att undersöka hur 

synen på detta fenomen har sett ut och förändrats över tid för att fylla kunskapsluckan gällande 

konstruktioner av hemlöshet i statens offentliga utredningar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur hemlöshet konstruerats som socialt problem i statens 

offentliga utredningar från två olika tidsperioder. Detta för att identifiera eventuella skillnader 

i synen på hemlöshet mellan dessa tidsperioder. Syftet ämnas besvaras med tre 

frågeställningar;  



Alwehammar & Huss 

6 (38) 

 

● Vilka konstruktioner av personer i hemlöshet på individnivå kan identifieras? 

● Hur konstrueras hemlöshet som ett socialt problem på strukturnivå? 

● Vilka anspråk gällande lösningar av hemlöshet som socialt problem framställs?  

1.2 Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till att studera det sociala problemet hemlöshet i två av Statens offentliga 

utredningar. Detta då utredningarna är förarbeten till lagar, ofta skrivna av tillsatta kommittéer 

som utreder frågan innan förslaget blir till en lag (Regeringskansliet, u.å.). På så vis blir dessa 

texter mer uttömmande än den slutliga lagtexten och detta motiverar valet av dessa som 

material. Då statens offentliga utredningar är på central nivå resulterar studien i en översikt 

gällande konstruktioner av hemlöshet på nationell nivå. 

1.3 Disposition 

Studien inleds med en kortare inledning som följs av studiens syfte och frågeställningar. 

Därefter följer kapitel två, en redogörelse för tidigare forskning om hemlöshet. Fynden har 

indelats i tre teman; konstruktionistisk forskning om hemlöshet, hemlöshetens orsaker och 

åtgärder samt den svenska hemlöshetens historia. Kapitel tre beskriver studiens teoretiska 

ansats som utgörs av socialkonstruktionism och Donileen R. Losekes konstruktionistiska teori 

om anspråk. I kapitel fyra beskrivs studiens insamlingsmetod dokumentstudie samt 

analysmetoden kvalitativ textanalys. Det femte kapitlet består av studiens analys där valda 

teorier appliceras på det insamlade materialet för att nå ett resultat. I studiens sjätte och 

avslutande kapitel summeras och diskuteras analysen i ljuset av områdets tidigare forskning, 

applicerade teorier, samt valet av metod. Därefter avslutas kapitlet med en redogörelse för 

studiens implikationer för det social arbetets forskning och praktik.   
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2. TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel kommer det redogöras för hur sökprocessen för det vetenskapliga texterna sett ut 

och dess fynd. Vi har utforskat olika infallsvinklar för att hitta relevant material, bland annat 

har olika två huvudområden eftersökts; Socialt arbete och hemlöshet. Vidare i kapitlet beskrivs 

forskning om ämnet som bedömts vara av relevans för studien. Kapitlet avslutas med 

reflektioner kring den inhämtade kunskapen. 

2.1 Sökprocess 

Under sökprocessen användes Uppsala Universitetsbiblioteks sökmotor. Då en söker i denna 

framkommer resultat från en uppsjö av databaser. I filtreringen bestämdes att vi endast sökte 

efter artiklar som var “kollegialt granskade” och under disciplinen “social welfare & social 

work”. Resultatet av sökprocessen blev ett stort antal artiklar, därav gjordes ett val att söka efter 

snävare begrepp, som redovisas nedan, för att insamla mer koncentrerat material. För att finna 

relevant forskning har även kedjesökningar utförts, det vill säga att eftersöka vidare material 

som brukats och refererats till i utvald forskning. Utöver det material som är kollegialt 

granskade kompletteras studien med inslag från böcker utgivna av inom fältet prominenta 

aktörer.  

De begrepp som användes i sökprocessen var (socialt arbete* OR fattigvård* OR social work) 

AND (hemlös* OR homeless* OR bostadslös* OR lösdriv*). För att finna material relaterat till 

Sverige har även AND (Sweden OR Sverige) lagts till i sökningarna. Vidare användes 

(statistic* OR statisti*) och (organisation* OR organization*) AND (homeless* OR hemlös*). 

2.2 Konstruktionistisk forskning om hemlöshet 

I en analys av historiska definitioner av hemlöshet konstaterar Sahlin (1992, s. 1) att begreppet 

kan härledas ur två huvudtyper av tanketradition. Den första huvudtypen relaterar hemlöshet 

till asocialitet (Sahlin, 1992, s. 3). Historiskt innebar denna syn att hemlöshet reglerades med 

hjälp av straff- och tvångslagstiftning, med straff som bland annat krigstjänstgöring eller 

tvångsarbete. Hemlöshet betraktades som en samhällsfarlig asocialitet som skulle kontrolleras 

för att förhindra smitta och icke-önskvärt inflytande (Sahlin 1992, s. 4). Den andra huvudtypen 

är mer nutida och relaterar hemlöshet till bostadslöshet (Sahlin, 1992, s. 9). Denna syn på 

hemlöshet grundar sig i vilket typ av boende personen lever i. De personer som inte hade det 

som idag kallas för förstahandskontrakt eller äger en bostadsrätt eller liknande betecknas som 

hemlös. Socialstyrelsen (2021, s. 15) beskriver fyra definitioner av begreppet hemlöshet som 

brukas idag. Den första definitionen är “Akut hemlöshet”. Med det menas personer som sover 

ute eller under förhållanden som inte är fasta bostäder. Den andra definitionen är vistelse eller 

boende på institution eller stödboende. Den tredje definitioner är långsiktiga boenden 

tillhandahållna av socialtjänsten och den fjärde definitionen är eget ordnat kortsiktigt boende. I 

den sista definitionen innefattas boende i andrahand utan kontrakt eller inneboende hos bekanta 

eller släkt (Socialstyrelsen, 2021, s. 15). 
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Ytterligare en dåtida definition av hemlöshet beskriver Inghe (1949) i bilaga till SOU 1949:4. 

Denna bilaga, även om den baseras på forskning, är inte kollegialt granskad. Inghe beskriver 

likheter och skillnader mellan det som i texten kallas lösdrivare. I en undersökning i bilagan 

konstateras att lösdrivare ofta har haft dåliga uppväxtförhållanden präglat av fattigdom och 

alkoholism. Vidare visas att de tidigt lämnat skolan och därefter har haft svårt att få långvariga 

anställningar. Fortsättningsvis uppges även att lösdrivare är enstöringar, har svårt att få 

långvariga relationer, har kroppsliga defekter och beskrivs psykiskt som egendomliga (Inghe, 

1949, s. 25). Det beskrivs även olikheter inom gruppen. Lösdrivare delades in i olika 

grupperingar genererade av typen eller förekomsten av alkoholism, asocialitet, psykiska 

sjukdomar eller bristen på arbetsförmåga. Denna syn på och formulering av hemlöshet skiljer 

sig avsevärt från mer nutida definitioner från Sahlin (1992) och Socialstyrelsen (2021). 

Swärd, Börjeson och Hjern (2007, s. 219) beskriver i deras kvantitativa analys av populationen 

i Sverige att det finns olika skikt gällande utsatthet. Fyra grupper kategoriseras som de mest 

utsatta; personer i missbruk, kriminella, prostituerade samt hemlösa. Det är dock inte sällan 

individer tangerar de olika kategorierna, något som anses försvåra arbetet med hjälpinsatser för 

hemlösa. Swärd, et al. (2007, s. 223) menar att hemlöshet inte alltid är en situation en befinner 

sig i permanent, utan att tre olika mönster kan tydas. Ena gruppen finner sig i hemlöshet under 

korta perioder för att sedan återinträda den reguljära bostadsmarknaden. Kvinnor utsatta för 

våld i nära relation samt personer som blivit vräkta från sin bostad ses tillhöra denna grupp. 

Den andra gruppen är personer som rör sig mellan olika boendeformer och bostadslöshet. De 

som tillhör denna gruppen rör sig mellan den reguljära och sekundära bostadsmarknaden, även 

vistelse på vårdboenden ingår här. Den sista gruppen finner sig i en situation av hemlöshet 

under längre och efterföljande perioder. Resultatet av detta finner Swärd, et al. (2007, s. 223) 

vara att ökad problematik tillkommer individen allt eftersom denne finner sig i hemlöshet. 

Då ovan behandlade texter bidrar till definitionen av hemlöshet, lyfter Lindström (1993, s. 2) 

att samtliga definitioner av hemlöshet är av socialkonstruktionistisk art. Här diskuteras även 

något som kallas “den traditionella hemlöshetsgruppen”, som består av alkoholiserade män. 

När nya grupper av hemlöshet uppmärksammades, så som de som drabbades av storstäders 

bostadsbrist, sorterades de traditionella hemlösa ut och förpassades som hjälplösa och 

exkluderades från de nya vårdande och rehabiliterande åtgärderna under förra seklets andra 

hälft. 

Det är inte enbart den traditionella hemlösa som har benämnts som förbisedd och hjälplös. 

Ciulinaru (2017, s. 243) konstaterar att östeuropeiska hemlösa migranter med romskt ursprung 

får utstå marginalisering i Sverige. Detta till följd av att svensk lagstiftning och policy inte 

sträcker sig till att inkludera hjälp för denna grupp i den omfattning som behövs, i stället 

används brister i lagstiftning för att avskräcka denna grupp från att komma till Sverige 

(Ciulinaru, 2017, s. 248). Hemlösa migranter kopplas samman med olustiga känslor vilket leder 

till avhumanisering som gör det lättare att behandla dem illa (Ciulinaru, 2017, s. 249). Även 

Spehar, Hinnfors och Bucken-Knapp (2017, s. 114) lyfter hur EU-migranter missgynnas i det 

svenska välfärdssamhället. I deras undersökning, som utgörs av kombinerad dokument- och 

intervjustudie, lyfts hur det svenska offentliga systemet av flernivåstyrning leder till att ingen 

särskild nivå vill ta ansvar för denna grupp, vare sig på lokal, regional eller nationell nivå. Detta 
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förklaras med att då de är EU-medborgare räknas de inte som andra immigranter enligt 

lagstiftning och samtidigt inte som svenska medborgare (Spehar, et al., 2017, s. 120). På grund 

av detta kan de inte åtnjuta de samhälleliga skydd som marginaliserade grupper kan behöva. 

Fitzpatrick och Stephens (2014, s. 229) belyser hur den svenska socialdemokratiska 

välfärdsregimen kan ge vissa positiva indikationer på hur marginaliserade grupper som riskerar 

hemlöshet hjälps. I artikeln så lyfts hur Sverige har förhållandevis färre individer i dessa 

marginaliserade grupper än i andra studerade länder och välfärdsregimer. Samtidigt, i den 

svenska kontexten, lyfts även hur individer från dessa grupper som bedöms bryta mot 

samhälleliga regler förpassas till utanförskap och får således svårt att ta del av skyddsnätet. 

Välfärdsregimen bedöms inte helt motsvara de uppställda förväntningarna då de mest utsatta 

inom de marginaliserade grupperna inte får erhålla samma samhälleliga skyddsnät som övriga 

medborgare (Fitzpatrick & Stephens, 2014, s. 231). 

Sahlin (2020, s. 44) beskriver i sin diskursanalys att det även finns en komplexitet gällande vem 

som betraktas som hemlös i Sverige. Diskursanalysen tar avstamp i dokument och uttalanden 

från riksdagen och dess ledamöter. Flertalet citat som analyseras i studien kommer från 

ledamöter från Sverigedemokraterna. Det framkommer att i talet om hemlöshet i riksdagen 

finns två distinkta skillnader. En person i hemlöshet definieras som sådan först då denne är 

berättigad till sociala insatser (Sahlin, 2020, s. 49). Resultatet av detta är att endast “svenska 

medborgare” som befinner sig i hemlöshet definieras som hemlösa. I kontrast till detta 

definieras hemlösa migranter snarare som “asylsökande” och “nyanlända” (Sahlin, 2020, s. 49). 

Sahlin problematiserar den främlingsfientlighet som identifieras från citerade ledamöter och 

belyser vikten av att följa sagda diskurs för att söka djupare förståelse i hemlöshet som socialt 

och strukturellt problem. 

2.3 Hemlöshetens orsaker och åtgärder 
Fitzpatrick (2005, s. 4) lyfter i sin artikel att det under 1990-talet i Storbritannien växte fram ett 

nytt tankesätt som kom att dominera studier gällande hemlöshetens orsaker. Det nya tankesättet 

innebar en sammankoppling av individuella och strukturella förklaringsmodeller, något som 

tidigare hade ansetts vara separata och oförenliga förklaringar (Fitzpatrick, 2005, s. 4). Den nya 

modellen innebar att strukturella faktorer ansågs skapa en tillvaro där hemlöshet kunde uppstå 

och individuella faktorer kunde innebära en ökad sårbarhet gentemot dessa strukturella faktorer. 

Således kan den höga andelen personer med personliga problem i hemlöshet förklaras genom 

denna ökade mottaglighet snarare än att individuella faktorer varit huvudorsaken. Fitzpatrick 

(2005, s. 5, 15) riktar kritik mot detta nya tankesätt och argumenterar att faktorer och orsaker 

inte strikt kan delas in i individ och struktur och att detta riskerar att leda till att andra faktorer 

förbises. Fitzpatrick (2005, s. 3) framför en teoretisk ansats baserad på kritisk realism och ställer 

denna mot andra mer traditionsenliga teoretiska appliceringar på hemlöshet, som positivism 

och socialkonstruktionism. Positivismen kritiseras för att enbart söka efter och fokusera på 

mönster och återkommande egenskaper och därför missa stora delar av hemlöshetens 

komplexitet. Socialkonstruktionismen kritiseras för att genom undersökande av konstruktioner 

förbise faktiska förklaringar helt (Fitzpatrick, 2005, s. 2). Fitzpatrick (2005, s. 13) argumenterar 

i stället för ett kritiskt realistiskt perspektiv innehållande fyra delar; ekonomiska strukturer, 
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boendestrukturer, patriarkala och mellanmänskliga strukturer, samt individuella faktorer. Dessa 

strukturer är inte beroende av varandra och har inget hierarkiskt orsakssamband. Med detta 

perspektiv anser Fitzpatrick (2005, s. 15) att hemlöshetens orsaker kan och bör förstås.  

Bullen (2015, s. 220) beskriver ett skifte i det australiensiska förhållningssättet gällande 

hemlöshet. Från 1970-talet till 2006 har det identifierats att hemlöshet gått ifrån att betraktats 

som orsakat av strukturella förklaringar till individuella förklaringar. Genom applicering av 

Foucaults governmentalitet har analys genomförts av historiska dokument och intervjuer med 

personer som arbetat med hemlöshet under tidsperioden (Bullen, 2015, s. 224). Studien påvisar 

att genom ett skifte från en stark välfärdsstat till ett mer liberalt förhållningssätt för 

organiseringen av välfärdsutövare, har även mer ansvar placerats på individen att lösa sin egen 

situation (Bullen, 2015, s. 233). I takt med att mer ansvar lades på individen för att lösa 

situationen påverkade detta även synen på varför situationen uppstod från början. Bullen (2015, 

s. 233-234) resonerar att detta ledde till att individuella förklaringar gavs större vikt i orsakerna 

till hemlöshet och resulterade slutligen i det skifta studie ämnat undersöka. Bullen (2015, s. 

234) resonerar även kring hur liknande studier pekar på att liknande fenomen kan påvisas 

internationellt i andra delar av västvärlden.  

Med utgångspunkt av deras inblandning i European Network for Housing Research group, 

utförde Anderson, Filipovič och Finnerty (2016) en sammanställning av evidens från olika 

europeiska länder gällande hemlöshetens orsaker. Sammanställningen tar avstamp i de 

teoretiska begreppen social inkludering och social exkludering (Anderson, et al., 2016, s. 1). I 

sammanställningen framkommer att hemlöshet som socialt problem kvarstår trots multipla 

försök att tolka och analysera problemet, för att finna lösningar. Hemlöshetens orsaker härleds 

till komplexa aspekter som boende, anställning och inkomst samt aspekter av social natur. I 

USA har ambitionen med tillvägagångssättet Housing First varit att först bistå med bostäder för 

personer i hemlöshet, för att sedan ha möjlighet att se till individens personliga behov av stöd 

och hjälp. På så vis görs ansatser att inkludera personer i hemlöshet i samhället, något som visat 

sig effektivt. Anderson, et al. (2016, s. 2) menar att tillgången till boende av god kvalitét och 

till överkomlig kostnad är av största vikt i det fortsatta arbetet med det sociala problemet. 

Sandelin (2005, s. 475) redogör för hur olika prominenta aktörer inom forskningen om och 

arbetet med hemlöshet har agerat. Inledningsvis definieras hemlöshet som ett komplext 

fenomen, men för att uppnå förståelse är ett historiskt perspektiv av vikt. Det påtalas att det 

under 1800-talet var olagligt med lösdriveri och att i vågorna av detta öppnades de första 

härbärgena som hjälpinsats. Då myndigheterna utmålade alkoholmissbruk som tongivande 

anledning till fenomenet lades vikt vid att tidigt fånga upp och arbeta förebyggande mot 

effekterna av alkohol. På så vis bidrog myndigheterna till uppfattningen om att hemlöshet är ett 

individuellt problem, och inte något som samhället åsamkat. Vidare beskrivs hur hemlöshetens 

utbredning har till viss del att göra med bostadsreformer och det ekonomiska klimatet. Sandelin 

(2005, s. 475) menar att personer i hemlöshet har sedan fenomenet definierades förpassats 

mellan olika hjälpinsatser och instanser, som inga lyckats eliminera problemet då det existerar 

än idag. Det riktas ljus mot hur samhällets exkluderingsprocess av gruppen bidrar till dennes 

fortskridning. Med detta menar Sandelin (2005, s. 476) att då krav om exempelvis rehabilitering 

från missbruk krävs för att en person i hemlöshet ska erhålla en bostad, försvårar processen av 
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att finna en långsiktig lösning. Det redogörs för att denna problematik är svår att lösa, då det 

beskrivs vara en komplicerad process att lämna ett missbruk då basbehov i form av boende och 

vård inte är uppfyllt. Med detta förklarar Sandelin (2005, s. 477) att missbruk alltjämt kan vara 

en verkan av hemlöshet istället för en orsak som myndigheter under 1800-talet ansåg det vara. 

Avslutningsvis insisterar Sandelin (2005, s. 478) att så länge inga övergripande förändringar i 

samhällspolitiken görs, kommer personer i hemlöshets livsvillkor förbli oförändrade. 

I en studie om socialarbetare som arbetar på härbärgen i USA grundar sig uppfattningar om 

hemlösa i intervjuer av de verksamma (Paat, Morales, Escajeda & Tullius, 2021, s. 263). 

Inledningsvis benämns hemlöshet som något som karaktäriseras av bristen på tryggt och stabilt 

boende, en situation som fler än en halv miljon människor i USA befinner sig i. I artikeln 

innefattar begreppet hemlös även personer som är tillfälligt inneboende, intagna på institution 

samt boende i korttidskontrakt. Denna innefattning resulterar i att antalet hemlösa är svårt att 

uppskatta. Med detta förklaras att strukturella omständigheter som bristen av ekonomiskt 

tillgängliga bostäder, fattigdom och ekonomiska omständigheter som orsaker till den 

uppskattade siffran. Vidare redogörs för de individuella faktorer som orsak till hemlöshet vara 

missbruk, psykiatriska diagnoser och arbetslöshet som orsaker. Det menas att en kombination 

av de båda nivåerna är orsak till fenomenet i landet. I studien intervjuades 34 socialarbetare 

gällande deras upplevelser av sitt arbete samt gällande deras uppfattningar av individerna de i 

sitt arbete möter (Paat, et al., 2021, s. 267).  

Resultatet av studien visar på strukturell nivå att bristen på medel ger socialarbetare minskat 

handlingsutrymme. Det uttalas en frustration om att hjälpinstanser inte alltid ser 

mångfacetteringen inom fenomenet, och att mer individuella insatser bör utformas (Paat, et al., 

2021, s. 268). På en individnivå kommenterar socialarbetarna att vissa personer i hemlöshet 

behöver hålla sig själva ansvariga för sin situation. Flertalet accepterar inte den hjälp som 

erbjuds, något som skapar tvetydiga känslor hos intervjupersonerna. De professionella anser att 

samhällets bild av de hemlösa de möter bidrar till stigmatiseringen av dessa. En gängse 

uppfattning uttalas att personerna i hemlöshet är lata, ovilliga att arbeta och missbrukare (Paat, 

et al., 2021, s. 274). I studien framkommer att omgivningen inte ser till de psykiska 

omständigheter som kan ligga bakom en persons situation. I studiens slutsats diskuteras att 

personer i hemlöshet i USA möter en stark stigmatisering som bidrar till svårigheterna att ta sig 

ur hemlösheten och erhålla en bostad. Det redogörs för att förändringar på byråkratisk nivå bör 

utföras för att kunna förändra individers situationer i hemlöshet och för att på så sätt minska 

stigmatiseringen av gruppen, något som föreslås endast kunna uppnås genom samarbete mellan 

privilegierade och mindre privilegierade grupper i samhället (Paat, et al., 2021, s. 279). 

2.4 Den svenska hemlöshetens historia 
Ur ett historiskt perspektiv förklarar Panican och Ulmestig (2017, s. 4) hur hemlösheten i 

Sverige och arbetet därmed har utvecklats under flera hundra år. Under 1500-talet gjordes flera 

försök att samla dåtidens fattigvård på en rikstäckande nivå. Ett resultat av århundradet som 

präglats av svåra aspekter som epidemier och svält, blev en ökad oro för de effekter som skulle 

kunna komma av fattigdomen. De insatser som fanns för personer i fattigdom hade tidigare 

varit av akuta slag och initierats i filantropisk anda. Allt eftersom utvecklades dessa till 
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lagstiftning och genomarbetade metoder som arbetet skulle utföras efter. Personer i fattigdom 

sågs som ett hot mot den moral och samhällsordning som rådde (Panican & Ulmestig, 2017, s. 

5). 

Under 1600-talet tog inspärrningar fäste i landet (Panican & Ulmestig, 2017, s. 6). De personer 

som ansågs avvika från normen internerades i olika anstalter där de skulle tillrättavisas med 

arbete. Resultatet ämnades vara att personen skulle sluta leva ett ovärdigt liv. Efter perioden av 

inspärrningar förändrades fattigvården under mitten av 1600-talet. Ansvaret för fattigvården 

omplacerades till lokala fattigstugor och till prästerna ute i socknarna (Panican & Ulmestig, 

2017, s. 6). I lagstiftning förespråkades att de som var förmögna att arbeta skulle aktiveras och 

de som inte hade förmågan skulle kontrolleras. I slutet av 1700-talet kom den första allmänna 

fattivgårdsförordningen, som Panican & Ulmestig (2017, s. 8) beskriver som ett sätt för staten 

att återta styret över arbetet som utförs. Socknarnas ansvar ökade och det var inte ovanligt att 

dessa motsatte sig personers inflytt om misstanke skulle kunna finnas att denne skulle kunna 

bli en belastning över lång sikt (Panican & Ulmestig, 2017, s. 8).  

Vid 1800-talets början var änkor, sjuka och gamla i störst behov av fattigvården. För att erhålla 

försörjningsstöd krävdes att en kunde inräknas i minst en av grupperna. Dock krävdes för att 

erhålla stöd en form av bevis på att en varit ärlig och arbetsvillig (Panican & Ulmestig, 2017, 

s. 8). På så vis menar författarna att människor kunde indelas i förtjänta och oförtjänta av 

insatser. Runquist (2000, s. 42) redogör för den mer nutida historien under 1900-talets framväxt 

av välfärden. Ett samband tyds mellan hemlöshet och fattigdom. Historiskt har staten disponerat 

ansvar till det lokala att bistå med bostäder till de i behov, samtidigt som myndigheter haft 

rätten att avvisa de som inte ansågs förtjänta av hjälpen. Det beskrivs att insatserna allt som 

oftast kommit med krav på den som är i behov av dessa (Runquist, 2001, s. 42). Runquist (2000, 

s. 29) förklarar även att synen på hemmet har förändrats under historien och att det länge 

betraktades mer osentimentalt än i dagens samhälle. Ordet hem hade inte samma kopplingar 

med den trygghet och viloplats det har idag, ju mer hem kopplats samman med dessa begrepp 

desto mer har personer utan hem uppmärksammats. Idag är skillnaderna mellan att ha ett hem 

och inte större än vad de historiskt har varit och kan ses vara en förklaring till begreppet 

hemlöshet relativt sena framkomst först på 1900-talet (Runquist, 2000, s. 29-30). 

2.5 Reflektioner över kunskapsläget 

Samtliga artiklar som ligger till grund för detta avsnitt är kollegialt granskade. Likaså har vi 

med ett kapitel ur en antologi som berör hemlöshet med Weddig Runquist och Hans Swärd 

(2000) som antologiredaktörer. Detta motiveras av att denna antologi initierades genom 

delbetänkandet SOU 2000:14 som låg till grund för slutbetänkandet som utgörs av SOU 

2001:95. Även Gunnar Inghes kommentar till SOU 1949:4 valdes att ha med då denna belyser 

en syn på hemlöshet ur ett perspektiv från förra seklets mitt. 

Den konstruktionistiska forskningen pekar på en kategorisering av värdiga och ovärdiga 

hemlösa, och gruppen har betraktats som både samhällsfarliga och som en följd av bostadsbrist. 

Definitionerna har förändrats över tid och påverkats av samhälleliga värderingar, något som ger 

skäl att betrakta hemlöshet som socialkonstruktionistiskt. Inom forskningen lyfts även hur 
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svensk lagstiftning och välfärdens utformning agerar både inkluderande och exkluderande, 

beroende på om personer räknas falla inom eller utanför systemet.  

Vad som anses orsaka hemlöshet och vad som föreslås vara dess lösningar relaterar till både 

individuell och strukturell nivå. Hemlöshet betraktades förr som orsakat av missbruk men har 

under modern tid stöpts om till att mer se hemlöshet som en effekt av bostadsbrist. Missbruk 

förklaras istället som en verkan av hemlösheten. 
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3. HEMLÖSHET FRÅN ETT SOCIALKONSTRUKTIONISTISKT 

PERSPEKTIV 

I detta kapitel beskrivs och diskuteras studiens teoretiska perspektiv och ramverk. Det teoretiska 

perspektiv som appliceras för att svara på studiens forskningsfråga är socialkonstruktionismen. 

Detta innebär ett samhällsvetenskapligt perspektiv på att tingets natur skapas i och med 

kollektiv förståelse av tinget i sig. Som en fördjupning inom socialkonstruktionismen används 

även teorin om anspråk för att undersöka hur staten konstruerat hemlöshetens orsaker och 

lösningar. 

3.1 Socialkonstruktionism 

Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv har sin grund i att sanningar och kunskap blir till i 

sociala sammanhang och således inte är av naturen givna (Burr, 2015, s. 2-5). Relaterat till detta 

innebär ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på sociala problem en ontologisk ansats att 

fenomen och problem existerar på basis att omvärlden uppfattar det som ett problem (Sahlin, 

2013, s. 134; Loseke, 1999, s. 13; Burr, 2015, s. 9). Burr (2015, s. 4) menar även att 

socialkonstruktionism måste förstås genom att se till historiska och kulturella aspekter, då dessa 

avgör skapandet och formgivningen av konstruktioner.  

Donileen R. Loseke är en amerikansk professor i sociologi vid University of South Florida och 

är en tongivare inom socialkonstruktionismen. Loseke (1999, s. 5) definierar sociala problem 

ur en socialkonstruktionistisk synvinkel genom fyra kriterier. Det första kriteriet innefattar 

själva namnet, just att det ska innebär att något uppfattas som ett besvär. Det andra kriteriet 

relaterar till problemets spridning. För att det ska kunna klassificeras som ett socialt problem 

och inte endast ett enskilt personligt problem måste det drabba ett större antal individer. För det 

tredje innebär begreppet sociala problem en viss optimism genom att innefatta att dessa problem 

kan åtgärdas. Det fjärde kriteriet innebär att utöver att kunna åtgärda problemet, ska det även 

finnas en vilja att åtgärda det. Sociala problem innebär alltså fenomen som anses besvärligt och 

problematisk, har en spridning som påverkar många individer, går att åtgärda samt att det finns 

en faktisk vilja att det ska åtgärdas (Loseke, 1999, s. 6, 25).  Loseke (1999, s. 13-14) menar 

även att det som konstrueras inte är något objektivt, utan något subjektivt. På grund av att hur 

vi definierar något påverkar hur vi ser på det och att dessa definitioner är subjektiva uppstår det 

även olika separata tolkningar av samma sociala problem. Eftersom det råder olika normer i 

olika samhällen kan därmed ett fenomen eller en handling ses som problematiskt i ett samhälle 

medan det ses som oproblematiskt i ett annat. På samma vis finns det olika tankesätt och normer 

inom ett samhälle som ger upphov till olika ställningstagande gällande hur sociala problem 

existerar eller varför problemet faktiskt är problematiskt (Loseke, 1999, s. 14).  

Tillägg till detta är att det inte är nog med att individer definierar fenomen som sociala problem, 

utan att det måste finnas en verklig aspekt av tinget i sig, något som framkallar det som Sahlin 

(2013, s. 134) beskriver som offentliga insatser. I samband med en socialkonstruktionistisk syn 

på sociala problem kan blickar kastas mot Thomasteoremet, där situationer koncist definieras 

som verkliga då människor definierar dessa som just verkliga (Merton, 1995, s. 380). 
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3.1.1 Anspråk 

Centralt för att förstå sociala problem som sociala konstruktioner är begreppet anspråk, menar 

Loseke (1999, s. 25). Detta begrepp innebär ett påstående om verkligheten och används inom 

diskussioner om sociala problem och är till för att övertyga folk att tänka eller känna på ett visst 

sätt. Att påstå att något är ett problem och varför är således ett anspråk (Loseke, 1999, s. 26-

27). Målet är att konstruera anspråk som människor tror på. En viktig aspekt av anspråk är att 

dessa inte berör vad som är sant eller ej, utan är en del inom socialkonstruktionism och 

behandlar därför endast det som människor tror på och håller som sanning, vare sig det är 

objektivt sant eller ej (Loseke, 1999, s. 28). Anspråk blir till i sociala interaktioner och således 

kan alla människor räknas in i det som benämns som anspråksformulerare (Loseke, 1999, s. 

28). De som konstrueras som mottagare av det formulerade anspråket benämner Loseke (1999, 

s. 38) som publik. Det är dock inte enbart enskilda personer som kan benämnas som 

anspråksformulerare, det finns även på en gruppnivå i form av organisationer eller stater 

(Loseke, 1999, s. 28). Den svenska välfärdsstaten kan anses ha en särskilt stor roll som 

anspråksformulerare då dennes anspråk genom lagstiftning och myndigheter får stor påverkan 

på övriga samhället.  

Eftersom alla kan agera anspråksformulerare kommer det oundvikligen finns anspråk som går 

emot varandra och som går emot personliga värderingar. Loseke (1999, s. 39, 79) benämner 

dessa motsättningar som anspråkstävlan. När en individ får till sig ett nytt anspråk angående 

sociala problem tävlar detta ofta mot andra aspekter i personens liv. För att personen då ska ta 

åt sig av detta nya påstående måste det alltså vinna över andra aspekter i ens liv för att det ska 

finnas tid och energi att beakta det nya påståendet (Loseke, 1999, s. 40). Lika så tävlar även 

grupper eller personer för att just deras anspråk ska få fäste hos publiken. Anspråk om vilket 

socialt problem som bör uppmärksammas först kan uppstå, men lika så kan anspråk tävla mot 

varandra gällande samma sociala problem (Loseke, 1999, s. 41). En person som får dessa 

anspråk till sig måste således väga dem gentemot varandra och de anspråk som får ett brett fäste 

har möjlighet att få stor påverkan på samhället som stort (Loseke, 1999, s. 79). 

I konstruktioner av anspråk gällande sociala problem ingår även alltid en konstruktion gällande 

offer för problemet, och det kan, men behöver inte, ingå en konstruktion gällande förövare 

(Loseke, 1999, s. 75). Konstruktion av offer innebär ofta att dessa inte själva ska orsaka det 

sociala problem som inbegriper dem. I de fall där det ingår en förövare i konstruktionen behöver 

denne inte konstrueras som en särskild person, i fall om exempelvis rasism kan det istället 

handla om en samhällelig nivå, men förövaren ska kunna sägas vara ansvarig för den skada som 

åsamkats (Loseke, 1999, s. 77-78).  

När anspråksformulerare konstruerar ett anspråk inbegriper detta även en konstruktion av ett 

ramverk som innefattar det sociala problemet (Loseke, 1999, s. 73). Ramverket kan lättast 

förstås som en typ eller kategori av problem och är en viktig del inom anspråksformulering. 

Ramverket innebär för det första att mottagare för anspråket ser problemet som en viss typ av 

problem utefter hur anspråksformuleraren har konstruerat anspråket (Loseke, 1999, s. 73). För 

det andra innebär ramverken även anspråk för problemets orsaker. När problemet placeras inom 
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en kategori genom ramverket så konstrueras även problemets orsaker baserat på denna kategori 

(Loseke, 1999, s. 73). Loseke (1999, s. 73) beskriver att även om orsaker kan konstrueras på 

olika sätt kan dessa delas in i tre huvudsakliga kategorier. Den första berör sociala förhållanden 

och faktor som orsak, exempelvis skolsystemets utformning. Den andra kategorin innebär att 

orsaker konstrueras komma inifrån individen, baserat på exempelvis individens personlighet 

eller tro. Losekes (1999, s. 74) tredje kategori består av sådant som konstrueras bortom både 

sociala och individuella orsaker, som exempelvis ödet eller otur.  

Vid formulering av anspråk gällande sociala problem formuleras det även anspråk gällande 

problemets lösningar. Loseke (1999, s. 99-100) menar att detta kan göras på två sätt, 

individuella förändringar eller förändringar i offentlig policy, som riktlinjer och lagar. Det 

förstnämnda innebär att förändringar ska ske i individers handlande eller åsiktsuttryck för att 

genomdriva förändring. Detta anser Loseke (1999, s. 100) är en svår förändring att genomdriva 

på grund av att det finns otaliga anspråk som tävlar om publikens åhörande. Det andra sättet 

innebär en förändring i offentlig policy för att genom offentlig styrning och lagar kunna 

genomdriva förändring i människors handlande. 

3.2 Sammanfattning av teorier 

Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på sociala problem ämnar förklara hur samhället 

konstruerar vad som i samhället är önskvärt och icke önskvärt. Då en talar om sociala problem 

i denna kontext blir således dessa endast verkliga då omgivningen uppfattar fenomen som 

problematiska. På så vis skapas normer och därmed avvikelser. Denna teori kan appliceras på 

hemlöshet då fenomenet blir till utifrån sociala normer och konstruktioner. Som ett komplement 

till För att nå en djupare förståelse om konstruktioner av sociala problem används utöver 

socialkonstruktionismen även Losekes teori om anspråk. Denna ämnar förklara hur individer, 

grupper och organisationer agerar anspråksformulerare gällande verklighetens beskaffenhet 

och uttrycker då hur sociala problem bör betraktas och förstås. 

Studien använder konstruktionism som vägledare i hur det sociala problemet hemlöshet 

konstruerats under de två tidsperioderna. Detta då vi vill undersöka synen på den valda gruppen 

anser vi konstruktionismen vara väl tillämpbar. Kritik har dock riktats mot konstruktionismen, 

då perspektivet kan tolkas vara kontraproduktivt och verka bagatelliserande av individers 

livssituationer (Sahlin, 2013, s.147). Detta har vi inte för avsikt att reproducera i denna studie. 

Att analysera de två utredningarna med ett konstruktionistiskt perspektiv har möjlighet att 

generera ökad kunskap om hur fenomenet konstrueras i de två valda tidsperioderna. På så vis 

kan en anta att med det konstruktionistiska perspektivet kan ökad förståelse för konstruktioner 

av dåtidens syn på fenomenet hemlöshet uppnås. 
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4. METOD  

Detta kapitel avhandlar och motiverar valet av studiens metod, urval, material, analysmetod 

samt de etiska överväganden som utförts. Uppsatsen har en kvalitativ forskningsansats för att 

undersöka hur svenska staten framställt och konstruerat hemlöshet under två nedslag under 

1900- och 2000-talet. Då denna studie ämnar undersöka konstruktioner bedömdes kvalitativ 

metod vara lämplig. 

4.1 Dokumentstudie 

För att insamla empiriskt material har en dokumentstudie genomförts. En dokumentstudie 

kännetecknas av tryckt material i form av bland annat broschyrer, brev, mötesanteckningar och 

rättsliga handlingar (Padgett, 2008, s. 122-123). I denna studie används statens offentliga 

utredningar. Användningen av dokumentstudier kan ses fördelaktigt då det inte finns någon risk 

att påverka materialets innehåll. Detta till skillnad från exempelvis intervjustudier där 

intervjuaren riskerar med sin närvaro att påverka mängden och kvalitén på materialet 

informanterna tillhandahåller (Padgett, 2008, s. 123-124). Vidare fördel med valet av 

dokumentstudie för denna studie kan ses vara att det utvalda empiriska materialet utgörs av 

offentliga handlingar och finns därmed tillgängliga enligt Tryckfrihetsförordningen 

(1949:105). I vissa fall kan sekretessprövning krävas för utdelning av offentligt material, något 

som dock ej är aktuellt i denna studie då utredningarna är tillgängliga på svenska riksdagens 

hemsida.  

4.2 Statens offentliga utredningar 

Två utredningar har valts att basera studien på. Dessa två är SOU 1929:9 Betänkande med 

förslag till lagstiftning om åtgärder mot lösdriveri samt åtgärder mot sedeslöst leverne av 

samhällsskadlig art och SOU 2001:95 Att motverka hemlöshet; En sammanhållen strategi för 

samhället. Till grund för den förstnämnda utredningen låg motivet att utredningen publicerades 

samtida med välfärdssamhällets inledande faser. Valet av den senare utredningen motiveras av 

att det är den mest nutida utredningen som berör hemlöshet. Det ska dock understrykas att trots 

att det är den mest nutida, dateras den ändå 21 år tillbaka i tiden. Utredningarna hittades via 

eftersökningar av statliga offentliga utredningar på regeringskansliets webbsida. Den senare 

utredningen kunde även tillhandhållas från samma plats men den tidigare utredningens höga 

ålder gjorde att denna inte fanns att tillhandahållas där. Tillgång till utredningen från 1929 

skedde i stället genom Kungliga biblioteket som kunde tillhandahålla utredningen i digitaliserat 

format.  

Utredningarna som studien baseras på använder en del begrepp som i relation till dagens 

vardagliga språkbruk kan ses förlegade. Då analys av dessa utförs kommer användningen av 

begreppen ske som ett verktyg för att tolka konstruktioner och få insikt i dåtidens syn på 

gruppen som studien berör. 
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Statens offentliga utredningar bedöms vara gynnsamma i studien då dessa svarar på hur ämnen 

behandlats på nationell nivå. I analys av texterna kan det socialkonstruktionistiska perspektivet 

appliceras för att identifiera de konstruktioner av personer i hemlöshet och hemlöshet som 

socialt problem som uppsatsen ämnar studera. I studien har vi som tidigare berört valt att göra 

nedslag i två tidsperioder vi anser vara av vikt för det sociala arbetets utveckling och utförande. 

4.3 Kvalitativ textanalys 

För att insamla data gällande de valda frågeställningarna motiveras ett arbete med utvalda 

databaser. Statliga offentliga utredningar som rör arbete med och syn på hemlöshet anses vara 

av vikt för arbetet med studien. Analysmetoden vi använt oss av är kvalitativ textanalys. Då 

texter analyseras för att besvara frågeställningar är kvalitativ textanalys bruklig då den syftar 

till att tolka och förklara texter (Fejes & Thornberg, 2019, s. 195). Analysmetoden genomförs 

i fyra steg. I denna studie formulerades inledningsvis forskningsfrågorna och därmed vad vi 

ämnar analysera. Därefter valdes de texter som ska vara subjekt för analys ut med hjälp av 

digitaliserade arkiv och databaser. Efter texterna valts ut skapades relevanta teman för analys. 

Här är det av stor vikt att avgränsa sig för att ej tillhandahålla allt för stort material. De valda 

utredningarna lästes i sin helhet men av utredningen från 1929 bearbetades totalt 105 av 205 

sidor och av utredningen från 2001 bearbetades totalt 103 av 232 sidor. Det avslutande arbetet 

är själva analysen. Texten delades in i olika delar som bedömdes vara av hjälp i arbetet med att 

besvara frågeställningarna. Teorier och perspektiv applicerades även här (Fejes & Thornberg, 

2019, s. 202–206). Denna metod bör enligt litteraturen kunna på ett organiserat sätt generera 

material som ligger till grund för att fullgöra uppsatsens syfte. 

I studiens analys har en abduktiv metodansats använts, vilket innebär att med i förväg valda 

teorier analysera den empiri som studeras, för att sedan komplettera med nya lämpliga 

analytiska verktyg hämtade från det empiriska materialet. Ansatsen blir därmed ett växelspel 

mellan induktiv och deduktiv ansats. På så vis kan teoretiska slutsatser dras (Isaksson, 2021, s. 

287). Den sagda induktiva ansatsen syftar till att förutsättningslöst analysera textmaterial för 

att därefter identifiera relevanta teorier för att förklara forskningsfynden (Isaksson, 2021, s. 

286; Wallén, 1996, s. 47). Detta jämfört med den deduktiva ansatsen som snarare syftar till att 

inleda med en genomgång av materialet för att sedan applicera i efterhand valda teorier. 

Växelspelet mellan de två öppnar upp för applicering av nya analytiska verktyg och begrepp 

samtidigt som ansatsen baseras på en grund av i förväg valda teorier och begrepp. 

Inom denna analysmetod analyseras texter genom att använda sig av kodning. Vi har efter 

grundlig genomläsning av det valda materialet skapat koder utifrån teorin och det empiriska 

materialet. Dessa koder genererades utifrån meningsbärande enheter, det vill säga fraser eller 

ord som direkt relaterar till frågeställningarna. Ovanstående process av kodningen utfördes 

utifrån textens konkreta innebörd. Det nästkommande steget i kodningen är tematisering, som 

innebär indelning av koder till övergripande teman baserade på kodernas underliggande 

mening. Tematiseringen grundas därav på tolkade mönster i texten. Processen bidrar till 

möjlighet att applicera de valda teorierna för att slutligen få svar på de formulerade 

frågeställningarna (Isaksson, 2021, s. 289-290).  
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Koderna identifierades och placerades under teman, som exempelvis “ansvar”, “lösning”, 

“strukturnivå”, “individnivå” och “behandling”. Dessa koder tilldelades respektive färg för att 

sedan markeras med denna. Färgmarkeringen bidrog med ett lättare sätt att få översikt över de 

olika koderna, för att i sin tur enklare kunna identifiera och återkomma till dessa i arbetet med 

analysen. I relation till detta följer nedan ett konkret exempel på hur en sådan kodning sett ut: 

De personer, som hemfalla därunder, kännetecknas alla i främsta rummet av 

lättja och motvilja mot ordnat arbete eller, såsom socialstyrelsen uttryckt det, 

av arbetsskygghet (SOU 1929:9, s. 138). 

Ur detta tolkades “lättja”, “motvilja mot ordnat arbete” och “arbetsskygghet” vara 

meningsbärande enheter. Dessa avser att beskriva egenskaper på individnivå som personer i 

hemlöshet besitter. I citatet markerades hela meningen förutom ordet “alla” med den färg som 

representerade temat “individnivå”. Därefter markerades “alla” med den färg som 

representerade temat “strukturnivå”. Detta då det kan tydas att då samtliga i gruppen som 

benämns besitter samma egenskaper. På så vis kunde en tolkning göras att ordvalet syftar till 

något på strukturnivå.  

4.4 Kvalitetskriterier 
Det finns tre kvalitetskriterier som kan användas för att bedöma en studies vetenskaplighet. 

Dessa är validitet, reliabilitet och generaliserbarhet (Wide & Hakeberg, 2021, s. 79). Validitet 

innebär att studien mäter det som avses och inget annat för att eventuella samband i studiens 

resultat ska kunna anses reella. För att studien ska kunna uppfylla detta kriterium ska således 

inga systematiska fel i teorianvändning eller metod förekomma (Wallén, 1996, s. 61). I relation 

till denna studie kan det som nämnts tidigare i avsnittet gällande att det valda materialet inte 

producerats i forskningssyfte ses som en aspekt av validitetskriteriet. Det är därför av vikt att 

beakta materialets ursprungliga syfte och använda det som hjälpmedel för att tolka svar på 

frågeställningarna (Padgett, 2008, s. 133). Materialet svarar därmed inte konkret på 

frågeställningarna utan att teoretiska perspektiv appliceras. Det andra kriteriet, reliabilitet, 

syftar till att studien ska kunna återskapas och generera samma utfall (Wallén, 1996, s. 66). Då 

teoretiska perspektiv appliceras är det då av vikt att noga följa den framställda kodningen för 

att ej riskera att reliabiliteten går förlorad. Med hjälp av de tillämpade koderna och korrekt 

applicerade teorier kan studien därmed återupprepas och eventuellt (och förhoppningsvis) få 

samma utfall. De tredje kriteriet är generaliserbarhet, som för en studie beror på till vilken grad 

studiens resultat kan tillämpas i andra sammanhang. Inom samhällsvetenskapen kan 

generaliserbarhet vara ett svåruppfyllt kriterium. Således är generaliserbarhet inte ett konkret 

krav, utan kravet blir i stället att studiens generaliserbarhet ska lyftas och diskuteras (Wallén, 

1996, s. 118). I denna studie blir det lämpligt att överväga huruvida resultaten kan appliceras 

på andra geografiska områden och i arbetet med hemlöshet på lokala nivåer. 
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4.5 Etiska överväganden 

Det finns olika aspekter av forskning som skall värnas om för god forskningssed enligt 

Vetenskapsrådet (2017, s. 69). Dessa är:  

● ärlighet 

● tillförlitlighet 

● objektivitet 

● opartiskhet och oberoende 

● öppen kommunikation 

● skyldighet att värna forskningspersonernas intressen 

● rättvisa 

● skyldighet att ta hand om nästa generation forskare.  

 

Då datainsamlingen för empirin är dokumentstudie och metoden för analys är kvalitativ 

textanalys, finner vi det av högsta vikt att det under arbetets gång brukas en objektivitet. Studien 

syftar inte till att skuldbelägga eller kritisera vare sig dåtida eller mer nutida arbete med 

hemlöshet, utan endast analysera hur fenomenet hemlöshet konstruerats. Därmed blir det även 

av vikt att beakta en opartiskhet och en ställning av oberoende. Detta ämnar vi att uppfylla 

genom anta en neutral grundposition i analysarbetet. Materialet som ligger till grund för denna 

studie är i form av dokument och utgår inte från intervjuer eller diskuterar individer i sig, utan 

snarare grupper. En kan därför anta att inga enskilda individer riskeras att kränkas i och med 

att studien genomförs. 

4.6 Metodövervägande 

Valet dokumentstudie som empirisk insamlingsmetod motiveras för denna studie då det i 

initialfasen av arbetet valdes att undersöka konstruktioner och synsätt på hemlöshet. Materialet 

som valdes var statens offentliga utredningar, och därmed föreföll sig en dokumentstudie 

naturligt. Då studien behandlar konstruktioner valdes kvalitativ textanalys som studiens 

analysmetod. Detta då kvalitativ textanalys göra det möjligt att tolka och tyda texter för att 

sedan finna konstruktioner däri. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras studiens analys och resultatet av det empiriska materialet. Kapitlet 

har delats in efter SOU:erna i kronologisk ordning och sedan i tre delavsnitt. De tre delavsnitten 

är baserade på de kategorier som identifierats i bearbetningen av det empiriska materialet. Vi 

kallar dessa tre delavsnitt för konstruktioner av hemlöshet på individnivå, konstruktioner av 

hemlöshet på strukturnivå och anspråk om hemlöshetens lösningar. Den första kategorin, 

konstruktioner av hemlöshet på individnivå, syftar till de individuella aspekter och drag som 

tillskrivs personer i hemlöshet i utredningen. Den andra kategorin, konstruktioner av hemlöshet 

på strukturnivå, innefattar de anspråk som görs gällande hemlöshet som socialt problem. Den 

tredje kategorin, anspråk om hemlöshetens lösningar, innefattar de anspråk som utredningen 

tolkas visa gällande hur hemlöshet som socialt problem kan förebyggas och åtgärdas. Analysen 

sker löpande i texten och sammanställs sedan i slutet av kapitlet i avsnittet om jämförelse mellan 

de båda utredningarna. 

Löpande i analysen används termen utredarna, detta syftar till de personer som tilldelats 

uppgiften att genomföra utredningarna, det vill säga utredningarnas författare. Då den första 

utredningen som behandlas är från 1929 förekommer i denna vissa ålderdomliga begrepp. För 

att tydliggöra innebörden av dessa kommer begreppen förklaras och definieras löpande när 

sådana figurerar i exempelvis citat. 

5.1 SOU 1929:9 Betänkande med förslag till lagstiftning om 

åtgärder mot lösdriveri samt åtgärder mot sedeslöst leverne av 

samhällsskadlig art 

5.1.1 Konstruktioner av hemlöshet på individnivå 
I initieringen av analysen av denna SOU är det av vikt att belysa att begreppet “hemlös” inte än 

satts i bruk. 1929 användes i stället begreppet “lösdrivare” som tidigare nämnts. Hur begreppet 

används i utredningen kan sägas inkludera det som idag benämns som en person i hemlöshet. 

Begreppet innefattade år 1929 endast män, då kvinnliga lösdrivare oftare antogs vara 

prostituerade och behandlades därmed i en annan lag. Lösdrivare definieras löpande i 

utredningen med olika formuleringar. Den första och mest övergripande definitionen av en 

lösdrivare återfinns i förslaget till lagtext; 

Undandrager sig någon att efter förmåga ärligen försörja sig och finnes han 

tillika antingen   

1) under kringstrykande eller annorledes föra ett levnadssätt, som giver 

grundad anledning till antagande, att han på ohederligt sätt söker förskaffa sig 

medel till sitt uppehälle, eller som eljest innebär fara för allmän ordning eller 

säkerhet; eller   

2) göra sig förfallen till bettleri eller tillåta barn, som står under hans lydnad 

eller uppsikt, att bettla eller använda barn eller andra att bettla för sin räkning, 

då må åtgärder enligt denna lag mot honom vidtagas (SOU 1929:9, s. 7). 

 

Det kan därmed ses att den som passar in i den beskrivna personkretsen är en lösdrivare och 

ska därmed behandlas enligt lagförslaget i SOU 1929:9. Med bettleri i citatet kan det tolkas 
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syfta tills det som idag benämns som tiggeri. I citatet ges en fingervisning med ordvalet 

“ärligen” att det i samhället finns ett rätt och ett fel sätt att försörja sig. Då det uttalas att det 

finns ett rätt och ett fel sätt att agera i samhället kan en konstruktion identifieras. Det konstrueras 

därmed att människor bör försörja sig på ett hederligt sätt för att göra rätt. Gör en rätt i detta 

fall så tillhör man den icke avvikande delen av populationen. Detta till skillnad från den 

avvikande delen, som i detta fall är lösdrivarna. Dessa konstrueras som avvikande då de ej följer 

samhällets normer och regler. Det ska dock understrykas att just hur den hederliga 

försörjningen skulle se ut formuleras ej, utan endast hur en kan avvika från normen. 

Då de personer [...] i allmänhet kännetecknas av bristande viljestyrka, slapp 

karaktär och överhuvud en viss andlig underlägsenhet, varigenom de i regel 

hava svårt att skydda sig mot dåliga inflytelser och reda sig på egen hand, 

synes införande av övervakningsinstitutet här kunna bliva av stor betydelse 

(SOU 1929:9, s. 89). 

 

Med ovan i åtanke kan det tolkas att konstruktionen av lösdrivare även syftar till 

personlighetsdrag och inte endast till de former av försörjning dessa ägnade sig åt. 

Personkretsen tillskrivs av omgivningen, i detta fall av staten, icke önskvärda egenskaper och 

på så sätt konstrueras gruppen som avvikande. “Slapp karaktär” kan ses som något som en har 

och som inte kan förändras på kort sikt, utan något som tar tid. De övervakningsinstitut som 

nämns syftar till övervakningen efter utskrivning från de arbetsanstalter som personkretsen 

kunde bli intagna på (SOU 1929:9, s. 10). Det kan tolkas innebära av behovet av 

övervakningsinstitut att egenskaper som lösdrivare har inte går att rehabilitera kortsiktigt. 

Lösdrivarna måste efter utförd åtgärd på arbetsanstalt ha fortsatt ögon på sig för att kontrollera 

att de ej återfaller i gamla mönster. 

Vidare gällande personkretsens avvikelse kan en medvetenhet från utredaren gällande 

konstruktionen av lösdrivare som avvikande tydas; “Vid övervakningen bör noga tillses, att den 

övervakade icke utsattes för allmän uppmärksamhet eller onödigtvis störes i sin lovliga 

verksamhet” (SOU 1929:9, s. 9). Då lösdrivaren fullgjort sin åtgärd på arbetsanstalt bör dennes 

övervakning ske under diskreta former så att omgivningen inte reagerar och i sin tur bidrar till 

stigmatisering av individen. Lösdrivaren kan därmed först efter genomförda åtgärder på 

arbetsanstalt anses ha möjligheter att leva ett samhällsnyttigt liv och fullgöra sin plikt till 

samhället (SOU 1929:9, s. 10). Anspråket kan tydas som att först då åtgärder är fullgjorda 

förtjänar lösdrivaren att bli av med stigmatiseringen. 

Det kan även göras en semantisk tolkning av själva ordet “lösdrivare”. Begreppet är sammansatt 

av två ord: Lös och drivare. Att driva löst kan syfta till någon som stryker runt utan mening, 

mål eller syfte. Personen kan förstås som icke platsbunden genom att denne förflyttar sig mellan 

olika orter. Det kan antas att denna geografiska förflyttning utan mening eller mål avviker från 

normen då personen inte ämnar att långvarigt stanna kvar på samma plats för arbete. En 

konstruktion som kan urskiljas är att en bör ha en fast boplats för att skapa förutsättningar för 

arbete och för att därmed inte avvika från sagda norm. Med bakgrund av tidigare nämnda 

konstruktioner om lösdrivare så kan det tydas att konstruktionen initieras redan i benämningen 

av denne. 
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5.1.2 Konstruktioner av hemlöshet på strukturnivå 

I SOU 1929:9 finns som ovan behandlat ett anspråk av att lösdrivaren belastar samhället. I 

utredningen framgår att lösdriveriet ses som ett samhällsfarligt problem som riskerar skada 

andra människor i samhället. Detta formuleras: 

Beslut om sådant anstånd med utskrivning må meddelas allenast under 

förutsättning, att dels den intagne förut, efter fyllda 21 år, minst fyra gånger 

och sammanlagt minst tio år varit enligt denna lag [...] intagen å allmän 

arbetsanstalt samt länsstyrelsens omförmälda förordnande meddelats inom 

fem år från senaste utskrivning; dels ock med hänsyn till hans sinnesart, 

föregående liv samt förhållande i anstalten utsikt icke förefinnes, att han, 

därest han utskrives, skall föra ett ordentligt och samhällsnyttigt liv, eller han 

är att anse såsom vådlig för annans säkerhet till person eller egendom (SOU 

1929:9, s. 14). 

I citatet behandlas hur en lösdrivare som tidigare varit internerad på arbetsanstalt avtjänat tiden 

däri, kan få sin utskrivning uppskjuten om denne uppfyller kriterierna i texten. Det krävs för en 

sådan uppskjutning att individen varit internerad tidigare samt att det vid utskrivning finns 

ingen utsikt att denne kommer leva ett “ordentligt och samhällsnyttigt liv”. Citatet avslutas med 

att denne även kan bli kvar på arbetsanstalten om han anses skadlig för andras person eller 

egendom. Ur detta kan utläsas att kvarhållning på arbetsanstalt efter avtjänad tid kan motiveras 

av ett behov att skydda omgivningen från individen. Utredarna gör därmed ett anspråk att 

lösdrivare kan anses som farliga för omgivningen, och att omgivningen bör skyddas från dessa. 

Utredarna kan med detta tolkas ha uppfattningen att de själva kan förutspå individers återfall i 

beteendemönster, de konstruerar därmed sin egen sanning. Detta faller i linje med Losekes 

beskrivning av sanningar; det är endast en uppfattning och tro på konstruktionen som verklig 

gör att denna ses som en sanning (Loseke, 1999, s. 28). 

Vidare i citatet kan en form av moralisering tolkas i användningen av ordet “ordentligt” i 

relation till livsföring. Som berörts i avsnitt 5.1.1 Konstruktioner av hemlöshet på individnivå 

anses det i utredningen finnas ett rätt och ett fel sätt att agera. Lösdrivarna lever enligt utredarna 

inte “ordentliga” liv och bidrar därmed inte till “samhällsnyttan”. Loseke (1992, s.  48) 

beskriver hur problem karaktäriseras med anspråk genom att det måste finnas ett svar på just 

varför fenomenet uppfattas som ett problem. En kan tolka att det i citatet finns två aktörer; 

lösdrivaren och samhället. I citatet kan det utläsas att samhället och därmed omgivningen blir 

lidande av lösdrivarens existens. Då samhället blir lidande av lösdrivarens existens finns ett 

svar på Losekes (1999, s. 5-6) kriterier gällande svar på varför något uppfattas som ett problem. 

På så vis konstrueras lösdriveriet som ett socialt problem där samhället konstrueras som offer 

för fenomenet. I relation till Losekes (1999, s. 48) användning av begreppen offer och förövare 

kan en tyda kopplingar till lösdriveri som socialt problem. Lösdrivaren konstrueras i 

utredningen som den omoraliske förövaren som belastar det moraliska offret i form av 

samhället. Vid konstruktion av anspråk för sociala problem konstrueras även ett ramverk för 

problemet enligt Loseke (1999, s. 73). Med det som har diskuterats i stycket kan ramen för detta 

sociala problem tolkas vara samhällsfarliga problem.  

 



Alwehammar & Huss 

24 (38) 

[...] vilka, långt ifrån att föra ett samhällsnyttigt levnadssätt, äro en 

börda för samhället och förorsaka detsamma stora kostnader [...] (SOU 

1929:9, s. 82). 

 

Loseke (1999, s. 79) menar att för att insatser ska förtjänas bör offret vara värdig dessa. 

Lösdrivaren förklaras som tidigare berörts inte leva enligt det sättet som förespråkas i 

utredningen. En ytterligare förklaring av detta kan ses i den ekonomiska aspekten som uttalas i 

citatet ovan. Det kan tolkas att kostnaderna som lösdrivarens existens förorsakar syftar till de 

åtgärder samhället utvecklat för att se till problemet och dess lösning. Utredaren kan tolkas göra 

anspråk att det finns värdiga och ovärdiga i talet om ekonomiska insatser. I citatet konstrueras 

samhället som offer och därmed är inte lösdrivaren värdig insatserna. Med detta tolkas att de 

inte är värdiga hjälpåtgärder då de inte själva bidragit till finansieringen av dessa. Åtgärderna 

och insatserna motiveras i stället med att samhället ska hjälpas i och med problemets åtgärder. 

Gällande finansiering kan det tydas att oavsett om åtgärder och insatser för lösdriveriet kommer 

från offentlig eller privat sektor finns grunderna för dessa i ekonomiska medel och arbete. 

Samhället bidrar med finansiella medel och arbetstimmar för att råda bot på ett problem som 

samhället lider men av. 

Med ovanstående i åtanke kan liknelser med Losekes (1999, s. 5) fyra kriterier för ett socialt 

problem ses. Fenomenet lösdriveri betraktas som ett problem av utredarna, något som måste 

åtgärdas. Sedan kan det antas att utredarna menar att samhället är drabbade av fenomenet och 

måste skyddas därefter. Vidare gällande problemet lyfter utredarna hjälpåtgärder som lösning. 

Med detta kan anspråket att problemet kan lösas identifieras. Den sista aspekten av ett socialt 

problem, att det ska finnas en vilja att åtgärd problemet, kan tolkas i att utredarna kommer med 

lösningsförslag. Med detta finns en vilja från utredarna att åtgärda problemet eftersom 

utredningen har utförts. 

5.1.3 Anspråk om hemlöshetens lösningar 

Återkommande i utredningen är att en person ska leva ett “samhällsnyttigt liv”. Detta uppnås 

enligt utredningen genom arbete (SOU 1929:9, s. 14). Det kan här tolkas som en konstruktion 

i form av en skuld medborgare har att göra rätt för sig gentemot samhället genom arbete. 

Lösdrivaren anses av staten därför inte bidra till samhället i och med dennes arbetslöshet och 

arbetsovilja. För att behandla detta var åtgärden intagning på arbetsanstalter där lösdrivarna 

sysselsattes. Då lösdriveri ej var ett brott 1929 påtalas att intagning på arbetsanstalt inte var ett 

straff, utan snarare en rehabiliterande tvångsåtgärd (SOU 1992:9, s. 83; Sahlin, 1992, s. 4). 

Åtgärden benämns som “hjälpåtgärd”, men vem eller vad åtgärden huvudsakligen syftar att 

hjälpa kan diskuteras. Olika tolkningar kan här göras; tvångsarbete hjälper den intagne att 

rehabiliteras till ett, för individen, gynnsamt och värdigt liv. Det kan även tolkas att 

tvångsarbete bidrar till att samhället ej belastas av lösdriveriet och i sin tur bidrar till 

“samhällsnyttigheten”. 

I utredningen dras en gräns mellan ofrivilligt arbetslösa och lösdrivare, där den ofrivilligt 

arbetslösa ej ska innefattas av lagtexten. På så vis blir aspekten av arbete av vikt för att bedöma 
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applicerbarheten av lagtexten. Det som skiljer de två personkretsarna åt beskrivs som huruvida 

personen besitter en arbetsskygghet eller ej. Vidare beskrivs: 

Med skyggheten och föraktet för den samfundslivets hörnsten, som arbetet 

utgjorde, vore oupplösligt förknippade de egenskaper, som djupast sett 

konstituerade nödvändigheten av samhälleliga åtgärder, nämligen benägenheten 

att parasitera på frukterna av andras arbete och det därmed förbundna föraktet för 

ett ordnat samhällsliv (SOU 1929:9, s. 52). 

I citatet ovan utökas framställningen och därmed konstruktionen av lösdrivare. Dess existens 

skapar enligt utredningen ett oundvikligt behov av insatser från samhället. Utredningen 

benämner lösdrivarnas arbetsovilja som ett sätt att “parasitera” på resten av samhällets insatser. 

Med benämningen “parasitera” kan det antas att utredarna ej syftar till den biologiska 

definitionen gällande organismer som tar näring från andra organismer. För ökad förståelse om 

hur ordet “parasitera” användes under 1900-talets första hälft finnes förklaring i Nordisk 

familjebok; “Parasitera - snylta, lefva som parasit” (Nordisk Familjebok, 1912, s. 47). 

Parasiteringen i citatet kan tolkas innebära att lösdrivarna åtnjuter resultatet från övriga i 

samhällets arbete. Dessa kan ses vara allmännyttiga institutioner som samhällets medborgare 

har tillhandahålla. En tolkning som kan göras är att lösdrivarna skiljer sig åt från den arbetande 

populationen genom att de inte arbetar och bidrar till samhällets utveckling och fortskridning. 

Förväntningen att medborgare ska bidra till “samhällsnyttan” för att leva i samhället anses inte 

lösdrivarna uppfylla. Därmed anses lösdrivarna leva i samhället utan att bidra och medan de 

“parasiterar” på frukterna därav. 

Det går därefter att än en gång tyda ett rätt och ett fel gällande hur en ska försörja sig. Gruppens 

belastning på samhället tar sig i uttryck genom att omgivningen lider men. Det krävs därmed 

insatser för att beskydda och undanhålla den icke avvikande delen av samhället från den 

avvikande delens existens. Insatserna, i detta fall tvångsåtgärd i form av arbetsanstalt, syftar till 

att rehabilitera individen så att denne kan leva ett “samhällsnyttigt liv”. Utredningen syftar till 

att lösdrivarna ska rehabiliteras för att återgå eller för första gången infinna sig i ledet som 

arbetstagare. Utredningens påståenden om att arbete utförs för samhället kan tolkas vara en 

motpol till lösdrivarnas agerande. Agerandet i fråga ses vara att de inte följer samhällets normer 

och uppmaningar, utan i stället agerar utifrån egen vinning. Det ska dock understrykas att detta 

är en analytisk tolkning baserad på ageranden. Detta påvisas av att det inte går att utläsa de 

faktiska motiven eller tankarna lösdrivarna haft till grund för det som antyds vara just ett 

avvikande agerande. Loseke (1999, s. 39-40) menar att dessa motpoler, som nämnts ovan, kan 

ställas mot varandra i en tävlan som utgöras av att anspråk konkurrerar mot personers moraliska 

övertygelser, i detta fall för vem arbete sker, den egna personen eller samhället. I denna tävlan 

om anspråk kan endast utredarnas sida tydas. Detta då det utifrån utredningen inte redogörs för 

lösdrivarnas egna anspråk. 

Vill någon, som gjort sig förfallen till lösdriveri och som ej är varaktigt    

oförmögen till arbete, frivilligt ingå å allmän arbetsanstalt, som avses i denna 

lag, och förbinder han sig skriftligen att kvarstanna å anstalten under viss tid, 

minst sex månader och högst två år [...] (SOU 1929:9, s. 10). 
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Internering på arbetsanstalt är dock inte alltid under tvång som ovan utläses. Det kan utläsas en 

konstruktion från utredarnas sida att det kan finnas en inre vilja hos personerna att förändras. 

Denna vilja identifieras dock endast hos personer som inte är helt oförmögna till arbete. Hur en 

är oförmögen till arbete förklaras inte, men det kan tänkas att fysiska eller psykiska 

begränsningar står till bakgrund för formuleringen. De som frivilligt väljer att interneras kan 

tolkas vara mer benägna att motiveras till rehabilitering då interneringen inte ingåtts under 

tvång. Därmed kan det tolkas att en övertygelse om anspråk har skett (Loseke, 1999, s. 26-27). 

Med detta menas att de som frivilligt interneras har övertygats av anspråket att en ska leva ett 

“samhällsnyttigt liv”. Utredarna gör därmed anspråk i och med frivillighetsaspekten; att desto 

tidigare en lösdrivare interneras desto större är möjligheterna för rehabilitering å samhällets 

vägnar.  

5.2 SOU 2001:95 Att motverka hemlöshet. En sammanhållen 

strategi för samhället 

5.2.1 Konstruktioner av hemlöshet på individnivå 
I SOU 2001:95 inleds utredningen genom att beskriva hemlöshet som ett komplext problem 

utan enkla lösningar och framför allt som ett problem utan en lösning (SOU 2001:95, s. 11). 

Således måste hemlöshet som socialt problem och personer som lever i hemlöshet ses som ett 

mångtydigt begrepp och förstås ur olika synvinklar för att finna lämpliga åtgärder. För att 

förhålla sig till denna komplexa bild lyfts en bred definition av hemlösa personer: 

Personer [...] som saknar tillgång till egen bostad och vars livsvillkor är 
sådana att han eller hon inte av egen kraft kan erhålla en bostad på den 

reguljära bostadsmarknaden (SOU 2001:95, s. 12). 

 

Definition är tvåfaldig då den beskriver dels en avsaknad av egen bostad och dels avsaknad av 

egen förmåga att finna en egen bostad. Vad som i citat beskrivs som egen kraft innebär en 

samling av olika faktorer. I utredningen lyfts hur “ogynnsamma sociala förhållanden” som 

exempelvis missbruk, psykisk sjukdom eller arbetslöshet kan påverka individens 

förutsättningar att införskaffa bostad. Definition ovan kan även ses som ett av utredarna givet 

anspråk gällande vilka som kan falla under definitionen hemlös, men passar även väl in i den 

andra huvudtyp av hemlöshet som Sahlin (1992, s. 9) lyfter som berör just bostadslöshet som 

tolkning för hemlöshet.  

 

Det lyfts i utredningen en medvetenhet om att utredarnas definition inte alltid är det enda som 

konstruerar synen på hemlösa. Utredarna menar att föreställningar om hemlöshet och personer 

i hemlöshet formas utifrån människors bakomliggande värderingar och ideologiska 

ståndpunkter, vilket även påverkar vilka antaganden som görs gällande hemlöshetens orsaker 

(SOU 2001:95, s. 27). Utredarna lyfter att det är missvisande och problematiskt att hemlöshet 

definieras genom bakomliggande och förutfattade idéer och framställer därför sin egen 

definition av personer i hemlöshet, vilket kan anses vara en slags anspråkstävlan. Att tävla om 

anspråk, förklarar Loseke (1999, s. 40), är en del av att få definitionsrätt för det sociala 

problemet och därmed även få rätten att göra anspråk på hur problemet ska lösas. Genom 
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utredarnas definition utmanas de allmänna uppfattningarna om hemlöshet för att på så vis 

uppnå ett tolkningsföreträde gällande problemets orsaker och lösning. Då en sådan tävlan sker 

både mot andra anspråk gällande det sociala problemet såväl mot enskilda personers moraliska 

värderingar, krävs att argumenten framställs övertygande. I utredningen lyfts därför flera 

aspekter avsedda att utmana redan existerande förhållningssätt till personer i hemlöshet som 

anses problematiska.  

 

Man kan ifrågasätta hur relevant det är att försöka kategorisera hemlösa i 

olika fack, dvs. om man kan tillskriva dessa personer vissa allmänna 
egenskaper eller att de uppvisar likartade beteenden. Människor som har 

hamnat i hemlöshet tillhör inte en homogen grupp (SOU 2001:95, s. 27). 

 

I citatet ovan antyder utredarna att det inte finns något att vinna genom att placera personer i 

hemlöshet i kategorier, då de inte utgör en homogen grupp. Att inte kategorisera inom gruppen 

hemlösa personer innebär en ökad komplexitet för hur det ska lösas, då de innebär en ökning 

av faktorer som måste tas hänsyn till. I utredningen är komplexiteten i frågan om hemlöshet, 

dels orsaker och dels åtgärder, ett återkommande tema och det ter sig naturligt att komplexa 

problem kräver mer komplexitet i lösningarna. I utredningen lyfts hur det sociala problemet, 

hemlöshet, borde betraktas både genom individuella och strukturella brister (SOU 2001:95, s. 

28) för att på så vis kunna närma sig den genomgripande komplexiteten. Genom detta 

konstrueras ett anspråk där struktur och individ betraktas som ansvariga för problemets 

uppkomst samt som områden dit åtgärder bör riktas. 

Orsakerna bakom hemlöshet är ofta komplexa, men några utvecklingsvägar 

brukar nämnas särskilt ofta och i dessa spelar följande faktorer och 
händelseförlopp in: ekonomiska, sociala och individrelaterade. Det är inte 

möjligt att empiriskt peka ut förändringar i enskilda strukturella faktorer i 
välfärdsutvecklingen som kan sägas vara direkt eller indirekt 

hemlöshetsgenererande. Däremot kan man generellt peka ut olika 

samverkande faktorer som med stor sannolikhet har betydelse för 
hemlöshetens utveckling (SOU 2001:95, s. 42). 

Arbetslöshet, ökade boendekostnader och försämringar i välfärdssystemet är 
strukturella faktorer som ökar risken för hemlöshet bland ekonomiskt svaga 

grupper i samhället. Detta innebär att vissa grupper i befolkningen har svårare 
att få fotfäste på arbetsmarknaden och hotas av marginalisering (SOU 

2001:95, s. 43). 

I citatet ovan framgår konstruktionen om den dubbla förklaringsmodellen utredarna 

förespråkar. Ett sådant anspråk är avsett att ta fokus från en enskild övergripande faktor såsom 

individ eller struktur och istället försöka applicera de båda faktorerna samtidigt. Individuella 

egenskaper påstås förorsaka en ökad mottaglighet för missgynnande strukturella företeelser 

som exempelvis ökade boendekostnader eller högre arbetslöshet. Att ha kvar individuella 

egenskaper som en del i förklaringsmodellen innebär även att konstruktionen av personer i 

hemlöshet som avvikande riskerar att fortsatt förekomma, då det beskrivs vara personliga 

egenskaper som ökar eller minskar risken att hamna i hemlöshet. 

[...] behöver inte innebära att det är en fördel att ”bli sedd” – som hemlös.   

[...] att bli sedd kan upplevas som att man betraktas som en icke-individ.  ”De 
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människor som passerar ser inte personen utan en kategori”. Hennes slutsats 
utifrån en rad intervjuer med hemlösa kvinnor är att alla dessa tvärtemot har 

betonat att de inte vill bli sedda som hemlösa när de rör sig i de offentliga 

rummen (SOU 2001:95, s. 45). 

 

I citatet ovan framgår hur en intervjuad person uppfattar kategoriseringen hemlös som något 

stigmatiserande och negativt. Kategorin hemlös är en social konstruktion som innefattar vissa 

förutfattade meningar och förpassningen till hemlös kan leda till en objektifiering från person 

till hemlös. När något definieras så kan det också sägas att de som inkluderas i definitionen 

tillskrivs de egenskaper som definitionen innefattar. Som tidigare nämnt anser utredarna att det 

inte finns någon vinning i att använda kategorisering inom gruppen hemlösa, men detta 

utesluter inte att definitionen av hemlösa ses som en kategori. Som grund för sitt anspråk lyfter 

utredarna att genom benämningen som hemlös uppfattar individen att detta betraktas som 

personens hela identitet och därmed följer även de avvikande egenskaper som anses tillhöra 

personer inom denna kategori. En kan därmed här tolka ett konstruerat händelseförlopp; att 

finna sig utan bostad och utan möjlighet att själv skaffa sig en sådan innebär att en ingår i 

definitionen av hemlös, att ingå i definitionen hemlös innebär kategorisering till en kategori där 

personen blir sedd som avvikande utifrån den tillskrivna rollen. Således blir en svår situation 

ännu svårare.  

 

I utredningen diskuteras hur den allmänna uppfattningen av personer i hemlöshet innebär en 

syn bestående av grava missbruksproblem och psykiska sjukdomar samt hur denna bild 

förstärks av medias anspråk i porträttering av dessa. Eftersom sanningar blir till i utbyte mellan 

människor enligt konstruktionismen (Burr, 2015, s. 2-5) konstrueras således en slags “sann 

kunskap” om hur personer i hemlöshet är och vilken problematik de präglas av. Denna bild blir 

då en del av den kategorisering och tillskrivning av attribut som beskrevs i stycket ovan. 

Utredarna uttrycker i texten anspråk som står i kontrast till denna allmänna syn på förekomsten 

av missbruksproblematik och psykiska sjukdomar och hur den används som en 

förklaringsmodell till varför vissa människor blir hemlösa. 

[...] vanskligt att uttala sig om orsak respektive verkan, dvs. i vilken mån 

missbruk och/eller psykisk sjukdom utgör en orsak till hemlöshet eller om 
sambanden går i den andra riktningen [...] (SOU 2001:95, s. 43).  

 

Utredarna lyfter att missbruksproblematiken visserligen är förekommande i stor utsträckning 

bland personer i hemlöshet. I citatet ovan för de även fram anspråket att det är oklart gällande 

om missbruk och psykiska sjukdom kan anses vara en orsak till eller följd av hemlöshet, det 

vill säga om missbruk leder till hemlöshet eller om hemlöshet leder till missbruk. Detta anspråk 

vill utredarna koppla samman men anspråket gällande synen de för fram gällande individuella 

faktorer som orsaksförklaring till hemlöshet. De anser att individuella faktorer har viss 

påverkan men huvudsakligen bör hemlöshet förstås genom strukturella förklaringar. Även om 

missbruk och psykisk sjukdom är förekommande anser de inte att vikt bör läggas vid detta till 

den grad att strukturella faktorerna överskuggas. Utredarna framför dock anspråket att vård vid 

psykiska sjukdomar och missbruksvård bör utvecklas just eftersom det är så utbrett bland 

personer i hemlöshet, men att detta inte ska ses som en huvudsaklig del i föreslagna lösningar 

på hemlöshet som socialt problem. 
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5.2.2 Konstruktioner av hemlöshet på strukturnivå 

Hur hemlöshet framställs som socialt problem i utredningen kan identifieras genom Losekes 

(1999, s. 5) tidigare behandlade fyra kriterier för sociala problem inom 

socialkonstruktionismen. Det tydliggörs i utredningen då utredarna lyfter hur hemlöshet ses 

som ett problem då personer i hemlöshet har avsevärt sämre levnadsstandard än personer som 

inte lever i hemlöshet. Problemet konstrueras således genom individens situation och 

svårigheter. Problemets omfattning har ansetts tillräckligt utbrett till den grad att det bedömts 

behövligt med en statlig utredning, varvid det kan tolkas som tillräckligt utbrett för att även 

kunna ses som ett socialt problem. I utredningens inledning lyfts avsikten med de föreslagna 

lösningarna, “Våra förslag till åtgärder syftar till att såväl förebygga hemlöshet som till att på 

ett bättre och mer genomtänkt sätt bistå de medborgare som redan i dag är hemlösa.” (SOU 

2001:95, s. 11). Att komma med förslag och särskilt denna breda applicering innebär att 

utredarna framför anspråket att problemet kan mildras och åtgärdas. Vidare kan det även tolkas 

att då utredningen innehåller förslag till lösningar betyder att det även finns en vilja att det 

sociala problemet ska lösas.   

Utöver det som nämns ovan lyfter Loseke (1999, s. 75) ytterligare en faktor vid konstruktionen 

av ett socialt problem. Denna består av att det även ska kunna konstrueras ett offer för 

problemet. Som nämnt ovan konstrueras hemlöshet i utredningen som ett socialt problem och 

då krävs det således att någon även konstrueras som offer. När utredarna anser att orsakerna 

bör förläggas på både individ- och strukturnivå och hävdar att det är individernas ökade 

mottaglighet för de strukturella orsakerna som leder hemlöshet kan hemlösa personer betraktas 

som offer. Även om personerna då tillskrivs en slags svaghet gentemot dessa yttre faktorer 

beskrivs strukturella betingelser som huvudorsak, som leder till marginalisering. Genom detta 

anspråk placeras dock viss förklaring på individuell nivå gällande den svagare motståndskraft 

de anses besitta gentemot de samhälleliga förändringar som orsakar hemlöshet, exempelvis 

ökade boendekostnader.  

[...] kartläggningar har visat att hemlöshetsproblematiken till övervägande del 
är koncentrerad till storstadsregionerna. Drygt en tredjedel av samtligas 

hemlösa bor antingen i Stockholm, Göteborg eller Malmö (SOU 2001:95, s. 

26). 

I utredningen framställs hemlöshet som problem på olika vis, övervägande diskuteras detta som 

nämnt ovan just utifrån hemlösas problem, det vill säga att hemlöshet primärt är ett problem 

för personer som lever i hemlöshet. Något som dock också framställs är det som benämns 

hemlöshetsproblematik, vilket lyfts när samhället diskuteras. Hemlöshetsproblematik lyfts 

bland annat gällande hur vissa kommuner och storstäder anses ha fler personer i hemlöshet 

vistandes i kommunen eller staden och att dessa platser då upplever större 

hemlöshetsproblematik än andra. Dessa platser kan då få högre ekonomiska kostnader till följd 

av ökat behov av åtgärder. Även om formuleringen hemlöshetsproblematik anspelar på just att 

kommunerna har fler personer i hemlöshet vistandes inom kommun- eller stadsgränserna så 

faller viss skuld på att personer i hemlöshet utgör ett problem för kommunen att hantera, vilket 

då framställer just individerna som problematiska för samhället. Denna typ av diskussion som 

förs i utredningen speglar det anspråk utredarna tidigare uttryckt om uppdelningen av 
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hemlöshetens orsaker som strukturella men med påverkan av individuella faktorer. Anspråken 

knyts på så sätt samman och det kan då även tolkas som att när orsakerna kan identifieras på 

både individ- och strukturnivå, så kan även för vem hemlöshet är problematisk placeras på både 

individ- och strukturnivå. Som redan nämnt i texten konstrueras det även ett ramverk för 

anspråket av ett socialt problem (Loseke, 1999, s. 73). På det vis utredarna i huvudsak 

konstruerar problem kan ramen för hemlöshet som socialt problem tolkas vara 

marginaliseringsproblem. 

 

[...] ett effektivt arbete mot hemlöshet förutsätter att medborgarna i allmänhet 

uppfattar hemlöshetsproblemet som en till stora delar gemensam angelägenhet 
och inte enbart ser hemlösheten som privata problem och/eller som uppgifter 

för skilda socialmedicinska experter [...] (SOU 2001:95, s. 181). 

 

I citatet ovan kan det utläsas ett av utredarna givet anspråk gällande betraktelsen på hemlöshet 

som ett socialt problem värdigt och behövande betraktelsen som en samhällelig angelägenhet. 

Eftersom hemlöshetens orsaker av utredarna anses till stor del ligga på en strukturell nivå anses 

det även krävas en samhällelig uppslutning. Detta för att kunna genomdriva socialpolitiska 

förändringar för att problemet ska kunna åtgärdas. Anspråket blir således att det sociala 

problemet som hemlöshet utgör inte kan åtgärdas om det inte betraktas som ett gemensamt 

problem som kollektivt ska åtgärdas genom strukturella förändringar inom socialpolitiken på 

lokal, regional och nationell nivå.  

5.2.3 Anspråk om hemlöshetens lösningar 
Genom att konstruera anspråk på hemlöshetens utformning används detta som grund för hur 

anspråk gällande lösningar konstrueras. Då hemlöshet i utredningen konstrueras som ett socialt 

problem genom att individer saknar egen bostad och ej förmår att skaffa sig egen bostad på 

egen väg, baseras utredningens lösningar på detta. Det huvudsakliga och primära lösningarna 

är på strukturell nivå. Lösningarna behandlar främst ökad tillgång till bostäder genom ökad 

byggnadsproduktion och genom kommunala insatser vid bostadsfördelning, samt 

kunskapsutveckling genom studier och kartläggning av hemlöshet. Även förebyggande 

åtgärder lyfts för att på så vis kunna förhindra att personer hamnar i hemlöshet då de blir av 

med sina bostäder, exempelvis arbetsmarknadsinsatser och uppsökande insatser för att 

förhindra vräkning. Åtgärderna som anges ovan är primärt konstruerade efter strukturella 

faktorer, trots utredningens anspråk att det sociala problemet uppstår genom strukturella och 

individuella tillkortakommanden. Åtgärder för dessa individuella faktorer berörs främst i 

diskussion om förebyggandet av vräkning och gällande ökat kommunalt ansvar att förmedla 

bostäder till individer som inte kan göra detta av egen kraft. Detta fokus på anspråk för 

strukturellt orienterade lösningar harmonierar även med Losekes (1999, s. 100) påstående om 

att individuella förändringar är svårt att genomdriva utan förändring på strukturell nivå och i 

offentlig policy. 

Kommittén föreslår att den nya socialtjänstlagens bestämmelse om bistånd 
enligt 4 kap. 1 § kompletteras med en bestämmelse om att rätt till bistånd 

också skall omfatta en fast bostad till en person som är att betrakta som 
hemlös, dvs. som saknar tillgång till egen bostad och vars livsvillkor är sådana 

att han eller hon inte av egen kraft kan erhålla en bostad på den reguljära 
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bostadsmarknaden (SOU 2001:95, s. 55).  

 

I utredningens inledning klargjordes att ingen omfattande lagändring ansågs behövligt. Som 

tydliggörs i citatet ovan anser utredarna dock att det bör göras tillägg till viss lagstiftning. 

Genom att lägga till en bestämmelse om bostad för personer som är att betrakta som hemlös 

vid frågan om bistånd konstrueras således en del av lösningen för hemlöshet som fenomen. Att 

lägga till bostad vid rätten till bistånd anses kunna förstärka möjligheterna för personer i 

hemlöshet att få tillgång till bostad via kommunala insatser. För ytterligare kunna utveckla 

tillgången på bostäder anser utredarna att staten bör fokusera delar av sitt investeringsstöd “för 

att stimulera byggandet av små eller medelstora hyreslägenheter, långsiktigt används för 

byggande av bostäder åt hushåll med en svag ställning på bostadsmarknaden” (SOU 2001:95, 

s. 81) för att på så vis kunna öka tillgången på ekonomiskt tillgängliga bostäder.  

 

Kommittén förordar en modell med gemensam nämnd inom kommunernas 

och landstingens vård- och omsorgsområde [...] (SOU 2001:95, s. 123). 

 

Individuella faktorer som nämnts ovan inbegriper missbruksvård och hälso- och sjukvård. 

Utredarna framför anspråk att en gemensam nämnd som agerar som huvudman för detta skulle 

kunna bidra till bättre hjälp för personer i hemlöshet som lever i missbruk och/eller de som har 

behov av vård för fysiska eller psykiska sjukdomar och åkommor. Att kommun och landsting 

(nu kallat region) får en gemensam huvudman för vården för personer i hemlöshet anförs kunna 

leda till ökade levnadsstandard och även bidra till att personer i hemlöshet lättare får en bostad 

samt att personer som riskerar hemlöshet hjälps innan bostaden förloras.  

Resultatet av olika forskningsstudier och det sociala arbetets praktik visar 

entydigt på negativa effekter när socialtjänsten agerar både i rollerna som 
hyresvärd och som hjälpare gentemot den enskilde klienten (SOU 2001:95, s. 

120).  

När kommunal socialtjänst har den dubbla rollen som beskrivs i citatet framförs anspråket att 

detta leder missgynnande förhållanden gentemot hjälptagaren. Utredarna framför anspråket att 

socialtjänstens agerande som andrahandsuthyrare inte garanterar något förstahandskontrakt 

samtidigt som bostaden kan tolkas vara ett maktmedel för att på så vis motivera hjälptagaren. 

Genom detta framförs anspråket att när boendet hotas om inte vissa kvalifikationer möts 

riskerar individen återigen hemlöshet. Utredarna förespråkar i stället att förstahandskontrakt 

med avtal om bestämd hyresperiod ingås direkt med bostadsföretagen. Genom detta anses 

bostadens roll som maktmedel minska då socialtjänsten inte längre kan ställa samma krav på 

deltagande vid olika aktiviteter och att hjälptagaren inte utsätts för vad som anses vara 

integritetskränkande kontroll. Eftersom utredarna i sitt anspråk gällande definitionen av 

personer i hemlöshet lyft hur detta baseras på svårighet att genom egen kraft anskaffa bostad, 

föreslås att kommunen i fall som ovan ska kunna agera borgensman och ge vissa försäkringar 

till bostadsföretaget.  
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5.3 Skillnader och likheter i SOU:erna 
Gällande de egenskaper som tillskrivs de som i SOU 1929:9 benämns som lösdrivare och de 

som i SOU 2001:95 benämns som hemlösa kan tydliga skillnader identifieras mellan 

tidsperioderna. Lösdrivarna förklaras som ensamt skyldiga till sin situation och det som nämns 

som arbetsovilja. Det är därmed enligt utredningen individens arbetsovilja och karaktär som 

försatt denne i den givna situationen. Med detta menas även att lösdrivaren identifieras av sin 

avsaknad av arbete. I relation till detta ställs personer som benämns som hemlösa i den senare 

utredningen som offer för primärt strukturella omständigheter. Dock ska det ej gå obemärkt 

förbi att individens egen problematik lyfts som en faktor som avgör vilken påverkan dessa 

strukturella faktorer får. Eftersom det är avsaknaden av bostad som används för att identifiera 

vem som anses hemlös i den senare utredningen får detta även den primära rollen i 

konstruktionen av hemlöshet som socialt problem.  

Vad gäller konstruktionen av lösdriveri som ett socialt problem, behandlar SOU 1929:9 

lösdriveri som ett socialt problem som samhället, snarare än individen, bör skyddas från. 

Samhället konstrueras som offer för lösdriveriet och lösdrivaren konstrueras som förövare. I 

SOU 2001:95 redogörs för att hemlöshet är ett socialt problem som påverkar i första hand 

individerna som befinner sig däri genom den avsevärt sämre levnadsstandard de erfar. Således 

konstrueras personer i hemlöshet som offer och strukturella faktorer kan anses vara förövare. 

Då lösdrivarna konstrueras med sin brist på arbete, framställs i SOU 1929:9 att inträde på 

arbetsmarknaden är lösningen på det sociala problemet. Då individerna internerats på 

arbetsanstalt har utredarna för ambition att dennes möjligheter för det som benämns som 

“samhällsnyttigt liv” ökat. I SOU 2001:95 konstrueras hemlösa i och med bristen av bostad. 

Därmed blir således den primära lösningen enligt utredarna en förändring i social- och 

bostadspolitik. Detta för att underlätta för särskilt utsatta grupper, i detta fall personer som 

riskerar hemlöshet och personer som redan befinner sig i hemlöshet, genom att försäkra tillgång 

till en egen bostad. Målet med denna blir således att tillförsäkra individerna ett skäligt liv.  
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6. DISKUSSION 

Detta kapitel inleds med en summering av studiens resultat. Därefter följer redogörelse för 

studiens tidigare forskning, teori och metod i förhållande till studiens analys. Avslutningsvis 

redogörs för studiens implikationer för det sociala arbetet. 

6.1 Summering 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur hemlöshet konstruerats i statens offentliga 

utredningar från två olika tidsperioder. Studiens första frågeställning är vilka föreställningar av 

personer i hemlöshet på individnivå som kan identifieras. I SOU 1929:9 konstrueras anspråk 

om att individens egenskaper ligger till grund för situationen denna finner sig i. Egenskaper 

tillskrivs individerna, som “ohederliga”, “fara för allmän ordning eller säkerhet” samt att de 

besitter en “slapp karaktär”. På så vis framställs individerna som avvikande och ensamt 

skyldiga till situationen de befinner sig i och anspråket för det sociala problemet konstrueras 

inom ramen samhällsfarliga problem. I SOU 2001:95 konstrueras i stället anspråk gällande 

personer i hemlöshet som offer för strukturella faktorer, vars effekt påverkas av personens 

ökade känslighet. Känsligheten härleds till individuella faktorer som missbruk, psykisk 

sjukdom och arbetslöshet. Därmed beskrivs individen som offer för dels det strukturella, men 

att de individuella faktorerna spelar en roll i utfallet. Anspråkets ramverk konstrueras genom 

detta som ett marginaliseringsproblem. 

Studiens andra frågeställning är hur hemlöshet framställs som ett socialt problem på 

strukturnivå. I studien har det framkommit tydliga skillnader mellan SOU 1929:9 och SOU 

2001:95. Dessa påvisades genom att det i SOU 1929:9 konstruerades anspråk gällande 

hemlöshet som ett socialt problem där individen var att beskylla för sin egen levnadssituation 

och även för de påföljder som samhället beskrevs uppleva. I den senare utredningen, SOU 

2001:95, konstruerades i stället anspråk gällande hemlöshet som socialt problem där personen 

i hemlöshet förklaras som en produkt av strukturella och delvis individuella faktorer. I 

utredningen framkommer att personen i hemlöshet är den som lider av situationen, snarare än 

att det är samhället som bör skyddas från denne, som det framkommer i den tidigare 

utredningen. 

Studiens tredje frågeställning är vilka anspråk gällande lösningar av hemlöshet som socialt 

problem som framställs. Då det i SOU 1929:9 konstrueras anspråk gällande arbete som roten 

av problemet, konstrueras det därmed anspråk av arbete som lösning. Individen ska enligt 

utredningen rehabiliteras för att återgå eller för första gången inträda på arbetsmarknaden. Detta 

uppnås genom rehabiliterande åtgärder i form av arbetsanstalter och övervakningsinstitut. Då 

det i SOU 2001:95 konstrueras anspråk gällande bostad som orsak till det sociala problemet 

konstrueras således förändringar i bostadstillgängligheten som lösning.  Eftersom problemet 

även konstrueras till viss del orsakat av individuellt ökad sårbarhet för strukturella faktorer 

konstrueras även åtgärder mot dessa individuella faktorer som lösning. Dessa berör en 

utvecklad och samarbetande missbruk- och sjukvård samt arbetslöshetsåtgärder. Således kan 

en kombination av insatser på struktur- och individnivå ses som anspråk på det sociala 

problemets lösning. 
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6.2 En studie om hemlöshet i relation till tidigare forskning 
Hemlöshet som socialt problem är ett beforskat område, vilket visade sig i arbetet med 

eftersökning av tidigare forskning. Det kunde dock identifieras en lucka gällande studier av 

statliga dokument som behandlar ämnet. Att studera statens offentliga utredningar valdes på 

grund av hur dessa kan anses ligga till grund för tolkning av lagtext och även belyser statens 

syn på, och förhållningssätt till, det ämne som utredningarna behandlar. De flesta studier som 

var av relevans nyttjade ett socialkonstruktionistiskt perspektiv vilket skapade ett intresse att 

studera hur statens offentliga utredningar kan förstås med hjälp av socialkonstruktionism. 

Genom analys av det valda materialet kunde det konstateras att SOU 2001:95 i mångt och 

mycket delar den tidigare forskningens förklaringsmodeller om hemlöshetens definitioner, 

orsaker och åtgärder samt att det socialkonstruktionistiska perspektivet appliceras på likartade 

sätt (se: Fitzpatrick, 2005; Lindström, 1993; Sandelin, 2005). I både den tidigare forskningen 

samt i utredningen lyfts hur hemlöshet utgör komplexa och sammansatta sociala problem som 

kräver strukturella förändringar för att kunna åtgärdas (se: Swärd, et al., 2007). Den tidigare 

utredningen, SOU 1929:9, berör det sociala problemet på ett simplare vis genom individuella 

tillkortakommande. Därmed blir dess lösningar även inriktade på individens behov av 

förändring. Därmed kan det tydas att utredningen harmonierar desto mindre med den tidigare 

forskningen avseende dess förklaringsmodeller, men ändå till viss grad (se: Sahlin, 1992; 

Sandelin, 2005). Huruvida utredningarna harmonierar med den tidigare forskningen kan 

möjligen härledas till närheten och distansen i tid mellan den tidigare forskningen och 

utredningarna.  

6.3 Teoridiskussion i relation till analys 
Det teoretiska perspektiv denna studie vilar mot uppbyggs av socialkonstruktionism och 

Losekes teori om anspråk. Appliceringen av teorierna har gett studien möjlighet att belysa de 

konstruktioner och anspråk som behandlas i SOU 1929:9 och SOU 2001:95. Appliceringen 

resulterade i möjligheten att tolka utredningarnas respektive ramverk i anspråksformuleringen 

av hemlöshet som socialt problem. Då både socialkonstruktionism och teorin om anspråk 

grundas i vad som konstrueras som sanning, kan därmed, så länge vissa kriterier uppfylls, allt 

vara en sanning. Således finns det svårigheter i att identifiera alla aspekter av ett problem. Då 

problemet definieras av hur omgivningen uppfattar något som ett problem kommer den 

definition som får störst fäste att utgöra definitionen och därmed kan olika individers och 

gruppers perspektiv på problemet gå förlorade. Då egentligen alla påståenden som uttalas om 

ett tings beskaffenhet är anspråk, så kunde inte studien genomföras genom att endast eftersöka 

just anspråk. Det krävdes därmed ett arbete med sortering av vilka anspråk som var av vikt för 

studien. Möjligen riskeras det då genom applicering av denna teori och med tanke på studiens 

begränsade storlek, att vissa anspråk som gjorts i utredningarna inte uppmärksammats. De 

teorier studien genomförts via utgör inte fullgoda verktyg för att analysera aspekter av makt 

och genus som kan ha förekommit i utredningar. Genom applicering av dessa skulle andra 

konstruktioner belysas än de vi har funnit i studien.  

Det kan tolkas att applicering av andra teorier, som makt eller empowerment hade kunnat ge 

nyttigt djup i analysen om den makt personer i hemlöshet utsätts för och vilken makt de besitter 
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eller ej. Gällande empowerment hade det varit intressant att analysera materialet med denna 

teori då det hade kunnat ge nya aspekter där svar ges på arbetet med hemlöshetens lösningar. 

Därmed hade ökad insikt i hur individens makt och möjliga motivation förklaras i utredningarna 

uppnåtts.  

6.4 Metoddiskussion 
Då studien har ett historiskt perspektiv motiverar detta att en dokumentstudie genomförs för att 

få en bred överblick på konstruktioner som gjorts på nationell nivå. Dokumenten är från 1929 

och 2001, möjligen hade det varit av värde att utföra en intervjustudie med utredarna, något 

som dock bedömdes vara svårt att genomföra på grund av den tidigare utredningens ålder. 

Vidare resoneras att det skulle finnas ytterligare svårigheter att komma i kontakt med utredare 

till den senare studien. Således lämpade sig dokumentstudie väl för att uppfylla studiens syfte. 

Svagheter kan även ses vid en dokumentstudie. Den primära av dessa kan vara att materialet ej 

producerats med syfte att studeras eller forskas, och därmed möjligen inte syftar att svara på de 

forskningsfrågor som ställs (Padgett, 2008, s. 133). 

För denna studie valdes kvalitativ textanalys som analysmetod. Då analysmetoden innefattar 

arbete med kodning och tematisering för att bearbeta texten, krävs det även en tolkning av 

materialet. Genom detta riskerar vi att inkludera egna värderingar. Denna aspekt av 

textanalysen utfördes därför med en medvetenhet om detta för att kunna hantera materialet med 

varsamhet och objektivitet i så stor utsträckning som möjlig, framför allt med hjälp av valet av 

koder. Vidare i appliceringen av teorier i kombination med metoderna, krävdes återigen en 

beaktning av den personliga påverkan som riskeras i arbetet med studien. Detta är en aspekt av 

kvalitativ textanalys i kombination med historiska dokument som upplevs svår att undvika, men 

som det i arbetet med studien gjorts sagda ansatser för att undvika. 

6.5 Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
Med denna studie har vi förhoppningsvis ökat kunskapen och insikten gällande hur personer i 

hemlöshet samt hur hemlöshet som socialt problem konstrueras i statens offentliga utredningar. 

Detta kan ses vara vikt då både statens offentliga utredningar och konstruktioner kan ses 

bidragande till hur orsaker och lösningar av sociala problem formuleras. Eftersom statens 

offentliga utredningar får en påverkan på synen av sociala problem påverkar detta även direkt 

det sociala arbetets praktik. Studien kan ses som en del i kunskapsutvecklingen gällande hur 

det sociala problemet hemlöshet sett ut under olika tidsperioder, som förhoppningsvis kan ge 

lärdomar om hur arbetet bör fortsättas. Det kan anses vara av vikt för ett väl utfört arbete att ta 

historien i beaktning, för att göra välgrundade val och beslut i framtiden. Med bakgrund i detta 

har studiens resultat en snäv generaliserbarhet och bör betraktas som en del i 

kunskapsutvecklingen gällande hemlöshet som ett socialt problem.   
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