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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka hur bilder av personer som befinner sig i en hemlös 

situation konstrueras i socialtjänstens utredningar för bistånd enligt Socialtjänstlagen [SoL] 

(2001:453) 4:1 i form av stöd till bostadsanskaffning eller boende. Tidigare forskning består av 

vetenskapliga artiklar kring social konstruktion om hemlösa och hemlöshet samt 

klientkonstruktion i socialt arbete. Studiens empiriska material består av totalt 15 stycken 

utredningar varav sex utredningar med gynnande beslut och nio utredningar med icke gynnande 

beslut. Genom att granska det empiriska materialet har vi uppmärksammat olika konstruerade 

bilder som förekom i socialtjänstens utredningar; den aktiva och ansvarstagande, socialt utsatt, 

tillhör inte målgruppen socialt utsatt samt klienten som gör felaktiga val. Dessa konstruktioner 

avlästes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Studiens teoretiska utgångspunkt är präglat 

av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med fokus på maktens tekniker. För att besvara våra 

frågeställningar har vi tillämpat tidigare forskning samt utgått ifrån våra teoretiska ramar och 

begrepp. Resultatet i vår studie visar på att bilder av personer som befinner sig i en hemlös 

situation konstrueras i socialtjänstens utredningar. Resultatet visar även på att 

socialsekreteraren använder olika tekniker som exempelvis att styra klienten till vissa 

handlingsalternativ, att förmedla en ståndpunkt eller att kontrollera hur något presenteras, något 

som påverkar hur klienten konstrueras. Hemlöshet som konstruktion i socialtjänstens 

utredningar kan således antas förstås utifrån individuella eller strukturella faktorer beroende på 

hur klienten konstrueras i utredningarna, vilka framställer klienten som antingen ett objekt eller 

subjekt i förhållande till situationen den befinner sig i. 

 

 

Nyckelord: konstruktion, bilder, hemlöshet, personer som befinner sig i en hemlös situation, 

socialsekreterare, socialkonstruktionism, maktens tekniker, innehållsanalys. 
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Kapitel 1: Inledning  

Bilder av en person som befinner sig i en hemlös situation konstrueras av socialarbetaren i 

samband med en utredning. Detta sker med hjälp av vissa tekniker som exempelvis 

kategoriindelning (Olaison 2010, ss. 502-504; Urek, 2015, ss. 451-452, 455-457). I utredningen 

av en klient identifierar och tolkar socialarbetaren egenskaper av betydelse för att sedan dela in 

klienten i olika kategorier (Urek, 2015, ss. 451-452). Mattsson (2015, s. 41) menar att en 

kategori är ett samlingsbegrepp som skildrar en konstruerad grupp, varierande saker eller 

fenomen som binds samman genom sin gemensamma grund. Kategorier används för att 

begreppsliggöra, ordna samt organisera världen och bygger alltid på själva föreställningen om 

dess innehåll. Vidare menar Urek (2015, ss. 451-452) att socialarbetarens tolkning av en klient 

alltid sker utifrån socialarbetarens egna erfarenheter och då varje människa bär på unika 

erfarenheter kan socialarbetares tolkningar skilja sig åt, samt skilja sig ifrån klientens subjektiva 

uppfattning. Forskning bedriven i USA visar på att rätten till bistånd i form av boende ges i 

samband med uppfyllandet av specifika kriterier som exempelvis att vara hemlös, psykiskt sjuk 

eller befinna sig i ett missbruk, samt att det därmed förekommer en uppfattning av vem eller 

vilka som anses vara “deserving” respektive “undeserving” av biståndet (van Wormer & van 

Wormer, 2009, ss. 153, 162). Då konstruktion och tolkning kan se olika ut samt att det 

förekommer en uppfattning om vem eller vilka som anses vara förtjänta av biståndet, är det av 

intresse att undersöka hur bilder av personer som befinner sig i en hemlös situation konstrueras 

i socialtjänstens utredningar för bistånd enligt Socialtjänstlagen [SoL] (2001:453) 4:1 i form av 

stöd till bostadsanskaffning eller boende, samt om bilderna konstrueras olika i utredningar som 

resulterat i gynnande respektive icke gynnande beslut. Då texter avspeglar och samtidigt bidrar 

till att forma människors föreställningar och värderingar om samhället (Boréus, 2015, s. 157), 

finns det skäl för att anta att socialtjänstens utredningar kommer att återspegla normer, praktiker 

och föreställningar i termer av språkbruk och formuleringar, vilket ger möjlighet till att beskriva 

hur bilder av personer som befinner sig i en hemlös situation konstrueras. Det som är socialt 

konstruerat är inte i första hand de individuella människorna, de personer som befinner sig i en 

hemlös situation. Det är kategoriseringen hemlösa individer, i vilken bilden av den hemlöse 

individen konstrueras (Hacking, 2000, ss. 24-25). 

 

Enligt Järvinen (1995, s. 5) förekommer en enkel men dominant bild av personer som befinner 

sig i en hemlös situation där hemlöshet ses som ett kulturellt, socialt samt samhälleligt fenomen 
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och innefattar allmänneliga och liknande föreställningar avseende bilden av en hemlös person1. 

Det är dock problematiskt att betrakta hemlösa som en homogen och allmän kategori gällande 

personer som befinner sig i en hemlös situation då det förekommer en onyanserad bild av dessa 

personer, men även då hemlöshet som social konstruktion inte är absolut utan förändras och 

rekonstrueras i samband med att samhället förändras (Järvinen, 1995, s. 5). Då konstruktioner 

befinner sig i en ständig revidering anser vi det vara av betydelse att studera de konstruerade 

bilderna av personer som befinner sig i en hemlös situation. Att konstruera bilder av hemlösa 

individer kan medföra en viss problematik. Kategorisering och konstruktion av klienten baseras 

på socialsekreterarens subjektiva tolkningar (2015, ss. 451-452), vilka kan skilja sig från 

klientens sociala verklighet. Till följd av konstruktionen kan individen reduceras till ett passivt 

föremål eller förhållande och således stigmatiseras eller diskrimineras. Ett kritiskt 

förhållningssätt avseende de konstruerade bilderna om personer som befinner sig i en hemlös 

situation har därav varit inspirerande för oss. I vår studie har vi betraktat hemlöshet utifrån två 

huvudsakliga synsätt; ett individualistiskt respektive strukturalistiskt. Enligt det 

individualistiska synsättet kan den hemlöse ses som antingen ett objekt eller subjekt i 

förhållande till situationen den befinner sig i. Utifrån ett strukturalistiskt perspektiv ses 

hemlöshet som en produkt av huvudsakliga makrostrukturella faktorer som aktuell 

bostadsmarknad och ekonomiska förhållanden (Lee & Price-Spratlen, 2004, s. 21; Bergmark et 

al., 2008, ss. 401-402). 

 

Vår studie är relevant för socialt arbete då den berör arbetets praktiska myndighetsutövning 

som får betydelse för klienten. Klientkonstruktion i sig anser vi kan betraktas som en del av 

myndighetsutövning genom att socialarbetaren kategoriserar in en klient baserat på sina 

subjektiva erfarenheter och tidigare kunskaper, en process där socialarbetaren brukar makt mot 

personen i fråga. Vi båda har olika erfarenheter av socialt arbete, den ena med bostadssocialt 

arbete och den andra med myndighetsutövning. Vi har således direkt eller indirekt bidragit till 

att konstruera bilder av klienter i det dagliga sociala arbetet, något som kan innebära både 

handlingsmöjligheter och handlingsbegränsningar för klienten. Likaså är vår studie relevant 

eftersom hemlöshet är en högst aktuell och samhällelig fråga som ingår i socialt arbete, då 

personer som befinner sig i en hemlös situation är en utsatt grupp som ofta är marginaliserade 

med begränsade möjligheter i att påverka sin livssituation (Nilsson & Flyghed, 2004, s.16). Det 

                                                
1 När vi talar om hemlöshet eller hemlösa individer avser vi de personer som befinner sig i en hemlös situation. 
För vidare information om studiens teoretiska diskussion se avsnitt 3.4.  
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har tidigare genomförts studier om klientkonstruktion samt konstruktioner om hemlöshet och 

forskning visar på att hemlösa konstrueras i relation till flera olika omfattande sociala problem, 

såsom missbruksproblem (Järvinen, 1995, s. 6), psykiska sjukdomar (Bogard, 2001, ss. 439) 

samt ekonomisk utsatthet (Kingfisher, 2007, ss. 94-96). Utifrån ett vetenskapligt sammanhang 

kommer vår studie att kunna bidra med en fördjupad förståelse över hur bilder av personer som 

befinner sig i en hemlös situation konstrueras i vårt avgränsade forskningsområde. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur bilder av personer som befinner sig i en hemlös situation 

konstrueras i socialtjänstens utredningar för bistånd enligt SoL 4:1 i form av stöd till 

bostadsanskaffning eller boende.  

 

Dessa frågeställningar har formulerats för att hjälpa oss besvara studiens syfte:  

● På vilket sätt konstrueras bilder av personer som befinner sig i en hemlös situation i 

socialtjänstens utredningar med gynnande respektive icke gynnande beslut? 

● Hur uttrycks och skapas sociala verkligheter i socialtjänstens utredningar inom ramen 

för kategorier och sociala konstruktioner gällande personer som befinner sig i en hemlös 

situation?  

1.2 Disposition 
Vi har inlett vår studie genom att presentera studiens inledning, syfte och frågeställningar. 

Vidare kommer vi att presentera följande delar i olika kapitel; kapitel två innefattar kontextuell 

information om det forskningsämne vi belyser i vår studie. Studiens tredje kapitel lyfter tidigare 

och relevant forskning som gjorts inom klientkonstruktion samt sociala konstruktioner om 

hemlösa och hemlöshet. I studiens fjärde kapitel presenterar vi våra teoretiska utgångspunkter. 

Kapitel fem redogör för studiens metod samt de metodologiska överväganden vi gjort i 

samband med studiens genomförande. Studiens avrundas med en analys av det empiriska 

materialet i kapitel sex, följt av en avslutande diskussion i kapitlet därefter.  
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Kapitel 2: Bakgrund 
I detta kapitel kartläggs studiens sammanhang genom att relevant kontextuell information 

presenteras kring det fenomen som undersöks. Vi börjar med att belysa och redogöra för olika 

synsätt på hemlöshet som begrepp. Vi lyfter även en kort bakgrundsbeskrivning kring 

hemlöshet utifrån en svensk historisk kontext. Därefter redogör vi för juridisk kontext av 

betydelse, följt av en beskrivning av Socialboenheten i Boköpings kommun2. Avslutningsvis 

presenterar vi Socialboenhetens riktlinje, vilket används som handläggningsstöd vid utredning 

av rätten till bistånd i form av stöd till bostadsanskaffning eller boende.  

2.1 Hemlöshet och hemlöshet i Sverige  
Socialstyrelsens (2017, s. 11) definition av hemlöshet omfattar fyra olika situationer som 

personer kan befinna sig i under en kortare eller längre tid. Situation 1 avser akut hemlöshet, 

vilket innefattar personer hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden 

eller motsvarande. Här ingår också personer som sover i offentliga lokaler, utomhus eller i 

trappuppgångar, tält, bilar eller motsvarande. Situation 2 avser personer på institutionsvistelse 

och stödboende, som exempelvis kriminalvårdsanstalt, ett familjehem eller hem för vård och 

boende (HVB). Situation 3 omfattar personer på den sekundära bostadsmarknaden, personer 

som bor i en av kommunens ordnade boendelösningar såsom försökslägenhet, träningslägenhet, 

socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller motsvarande på grund av att personen inte får 

tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Situation 4 avser personer med eget ordnat 

kortsiktigt boende, personer som bor tillfälligt och utan kontrakt hos familj, släktingar, bekanta 

eller har ett tillfälligt (max tre månader) inneboende- eller andrahandskontrakt hos en 

privatperson (Socialstyrelsens, 2017, s. 11).  

 

Hemlöshet grundas inte enbart i avsaknaden av ett boende, arbete, ekonomiska medel eller på 

grund av ett ej tillräckligt utvecklat välfärdssystem. Problematiken innefattar även de 

grundläggande strukturerna inom familjen, arbets- och bostadsmarknaden samt inom 

socialtjänsten och andra myndigheter med hjälpande funktion (Swärd, 1999, s. 291). Hemlöshet 

kan betraktas utifrån två huvudsakliga synsätt, ett individualistiskt respektive strukturalistiskt. 

Det individualistiska synsättet innefattar i sin tur olika synsätt. Enligt det individualistiska 

synsättet kan den hemlöse ses som antingen objekt eller subjekt i förhållande till sin aktuella 

                                                
2 Boköpings kommun, Socialboenheten samt Socialboenhetens riktlinje är fiktiva namn konstruerade på grund 
av sekretess. För vidare information om studiens etiska överväganden se avsnitt 5.4. 
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situation. Ett annat synsätt är att frånvaron av kvalité på den service som ges till de hemlösa 

bidrar med att upprätthålla deras status som hemlös. Ett tredje individualistiskt synsätt ser 

istället till individens olika egenskaper och faktorer som kan generera olika sociala problem, 

faktorer som exempelvis nedsättningar, defekter eller sjukdomar, genom vilka de hemlösa bör 

bli föremål för lämpligt stöd (Milby et al., 1996, s. 40; Bergmark et al., 2008, ss. 401-402). 

Utifrån ett strukturalistiskt perspektiv ses hemlöshet som en produkt av makrostrukturella 

faktorer som aktuell bostadsmarknad, ekonomiska förhållanden, demografisk sammansättning, 

geografisk utspridning och samhällets allmänna sociala skyddsnät (Lee & Price-Spratlen, 2004, 

s. 21; Bergmark et al., 2008, s. 402). Nooe och Patterson (2010, s. 105) menar dock att 

hemlöshet bäst kan förstås som ett biopsykosocialt fenomen med grund i en komplex 

interaktion mellan individuella faktorer, miljömässiga och ekonomiska förhållanden samt 

samhällets struktur och organisering. 

 

Under 1960-talet initierades “miljonprogrammet” för att motverka den bostadsbrist som var 

förekommande i Sverige. Programmet innebar att bygga stora konstruktioner i stora områden 

för att på minsta möjliga utrymme bygga så många hyresrätter som möjligt. Initiativet 

avskaffade för första gången bostadsbristen. På 80-talet växte en ny form av hemlöshet fram 

vars grupp inte enbart bestod av individer som saknade boenden, utan hade en mer omfattande 

bakgrund av sociala problem som exempelvis missbruksproblematik (Swärd et al., 2007, s. 

220). Under 1991-1993 tog bostadspolitiken en annan riktning vilket innebar en förskjutning i 

samhället. Den statliga bostadsmarknaden upphörde med att bygga bostäder då staten inte 

längre hade ansvar för att ordna med bostäder till personer som befann sig i en hemlös situation. 

Ansvaret lades då på socialtjänsten i de olika kommunerna. År 1993 upphävdes även lagen om 

bostadsfördelning, något som gav avstamp till möjlighet för sociala kontrakt. Sociala kontrakt 

är ett samlingsbegrepp för de hyresavtal som upprättas mellan klient, socialtjänst och hyresvärd 

där socialtjänsten oftast går i god för klienten och där avtalsformerna kan se olika ut beroende 

på boendeform (Sahlin, 2004, ss. 346-347; Swärd et al. 2007, s. 225; Kjellbom, 2014, s.49). 

Järvinen (1995, s. 4) beskriver begreppet ”nya hemlösheten” genom en redogörelse av att 

hemlöshet inte enbart består av en målgrupp; de så kallade vanliga hemlösa, utan även andra 

grupper vilka inkluderar fattiga och ensamstående föräldrar med bostadsproblem. Ett resultat 

av detta är en mer blandad befolkning som befinner sig i hemlöshet och som blir indelade i 

mindre befolkningsgrupper i den stora gruppen av hemlösa. Kjellbom (2014, ss. 11–13, 21–22) 

redogör i sin artikel om familjer och ensamstående som under 2000-talet varit med om vräkning 

från sina bostäder, vilket resulterat i att de har hamnat i akut hemlöshet. Dessa individer saknade 
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tak över huvudet och fick ofta bo i tillfälliga boendelösningar som exempelvis stödboende, 

kollektivboende eller andra tillfälliga boendeformer, något som försvårade deras möjlighet att 

i framtiden äga eller hyra en bostad. När en individ har eller försöker teckna ett hyresavtal ställs 

den inför olika krav för att kunna ingå i avtalet. Då individen inte kan uppfylla dessa krav 

kopplas socialtjänsten in och stöttar de individer som hamnar i en sådan situation (Kjellbom, 

2014, ss. 11–13, 21–22). För att få stöd och hjälp av samhällets sociala skyddsnät sker en 

prioritering av vilken individ som kan uppfylla de krav som ställs på individen av det sociala 

försäkringssystemet. Det finns två mer utsatta grupper som tydligt inte kan klara av denna 

prioritering: hemlösa och psykiskt sjuka (Järvinen, 1995, s.4). Skulder och 

betalningssvårigheter är ett vanligt problem i samhället. Detta är något som många hyresvärdar 

inte accepterar hos en hyresgäst som vill tillträda nytt avtal eller har ett pågående hos dem 

(Kjellbom, 2014, ss. 21–22). 

2.2 Juridisk kontext  
SoL som infördes 1982 är utformad för att bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt samt integritet enligt SoL 1:1. I SoL finns bestämmelser som talar för 

socialtjänstens skyldighet att erbjuda och bistå med lämpligt stöd till kommuninvånare med 

särskilda behov av stöd. Hjälpinsatser beviljas i form av bistånd och exempel på bistånd är 

insatser inom äldreomsorg, stöd för missbrukare, service och stöd till personer med 

funktionsnedsättning samt insatser inom individ- och familjeomsorg. Samtliga invånare av en 

kommun har rätt att ansöka om bistånd hos kommunens socialförvaltning, genom vilket de blir 

klienter hos socialtjänsten, för att sedan få sin rätt till biståndet prövat genom en utredning 

bedriven av vederbörlig myndighet inom socialtjänsten. Utredning inleds utan dröjsmål av vad 

som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till socialtjänstens kännedom enligt 

SoL 11:1. Hur en utredning genomförs under utredningstiden beror på sakfrågan, men nästan 

alltid träffas socialarbetaren och klienten i fysiska möten. När en sakfråga i ärendet avgörs fattas 

ett beslut, vilket ska grundas på en författning eller något annat beslut av regeringen eller 

riksdagen (Socialstyrelsen, 2015 ss. 135, 327).  

 

Förenta nationernas konventioner om mänskliga rättigheter förespråkar i artikel 25 rätten till 

boende (Förenta nationerna, u.å., s. 8). SoL 4:1 syftar till att garantera rätten till att uppnå en 

skälig levnadsnivå, något som ska stärka individens möjligheter att leva ett självständigt liv. 

Enligt lagtextens förarbeten kan det innebära en bostad för människor med särskilda behov som 
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själva inte kan tillgodose dessa, till exempel personer som befinner sig i en hemlös situation 

(Lundgren, et al, 2018, ss. 76-84). Bestämmelser i SoL 5:1-12 är inriktade på att ge särskilt stöd 

till grupper som exempelvis barn och unga, människor med funktionshinder, missbrukare, 

brottsoffer och skuldsatta personer. Rätten till bistånd enligt SoL 4:1 i form av boende, men 

också bistånd i form av bidrag och ersättningar, behovsprövas därav i en utredning (Meers, 

2018, s. 366). Behovsprövning handlar om att granska och identifiera olika typer av brister som 

förekommer i en aktuell situation, för att skapa en uppfattning om aktuellt behov (Kjellbom, 

2014, ss. 28-29). Beslut fattas på grunder där individen inte själv eller på att sätt kan tillgodose 

sina behov (Lundgren et al., 2018, ss. 76-84). Personen i fråga är dock skyldig att ta eget ansvar 

enligt bestämmelser i SoL 4:1 och socialtjänsten undersöker därmed vad individen själv gjort 

för att tillgodose sina behov (Kjellbom, 2014, ss. 28-29). Således saknar SoL bestämmelser 

som ger personer som befinner sig i en hemlös situation en allmän rätt att beviljas bistånd i 

form av en bostad (Socialstyrelsen, 2015, s. 68). I mål som prövats av Högsta 

Förvaltningsdomstolen [HFD] framgår att socialtjänsten i vissa fall kan vara skyldig att 

tillhandahålla en bostad som bistånd enligt SoL 4:1. I rättspraxis har rätt till bistånd i form av 

bostad ansetts föreligga när personen är helt bostadslös samt har speciella svårigheter att på 

egen hand skaffa bostad (Socialstyrelsen, 2015, s. 68). HFD konstaterade i RÅ 1990 ref. 119 

att den enskilde tillhörde en sådan utsatt grupp som ansågs behöva särskild hjälp till 

bostadsanskaffning.  

2.3 Socialboenheten i Boköpings kommun 

Socialboenheten är en verksamhet som tillhör socialtjänsten i Boköpings kommun. 

Socialboenheten bedriver bostadssocialt arbete för att motverka hemlösheten inom kommunen. 

Detta genom att bland annat erbjuda bostadsrådgivning till kommuninvånaren samt att arbeta 

vräkningsförebyggande med kommuninvånare som riskerar att bli vräkta på grund av olika 

anledningar. Verksamheten arbetar även med att utreda rätten till bistånd enligt SoL 4:1 i form 

av stöd till bostadsanskaffning eller boende. Bistånden beviljas efter en behovsprövning vilket 

innebär att det föreligger särskilda krav för att vara berättigad bistånd, något som presenteras 

mer ingående i avsnittet nedan om Socialboenhetens riktlinje. Den kommuninvånare som är 

aktuell för biståndet beviljas stöd till bostadsanskaffning enligt SoL 4:1 fram till dess att en 

bostad är framtagen. Då fattar handläggaren ett nytt biståndsbeslut enligt SoL 4:1 i form av 

boende.  
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2.4 Socialboenhetens riktlinje – handläggningsstöd vid utredning av 
rätten till bistånd i form av stöd till bostadsanskaffning eller boende  
Vid utredning och bedömning av klientens behov och rätten till bistånd enligt SoL 4:1 i form 

av stöd till bostadsanskaffning eller boende utgår socialsekreterare på Socialboenheten i 

Boköpings kommun bland annat från en politiskt antagen riktlinje. Riktlinjen reglerar arbetet 

med att tillhandahålla bostäder och är en grundläggande vägledning i rutiner för handläggning 

i dessa ärenden. I riktlinjen framgår kriterier för att kunna bli aktuell för biståndet. Personen 

ska uppfylla samtliga kriterier: vara helt bostadslös, ha speciella svårigheter att på egen hand 

ordna eget boende samt tillhöra en socialt utsatt grupp som behöver särskild hjälp med att skaffa 

en bostad (Socialboenhetens riktlinje, s. 1). Med helt bostadslös avses personer hänvisade till 

akutboenden, härbärge, jourboende eller liknande. Det kan även vara personer som sover i 

offentliga lokaler, utomhus, trappuppgångar eller motsvarande, det vill säga personer utan tak 

över huvudet. Begreppet helt bostadslös kan därför motsvara Socialstyrelsens situation 1-3 i 

definitionen av hemlöshet (Socialstyrelsens, 2017, s. 11) Personer med speciella svårigheter 

innefattar de med en omfattande social problematik, oftast problem i kombination med 

varandra, vilka försvårar den enskildes möjlighet till att ordna eget boende. Att enbart vara 

drabbad av den allmänna samhälleliga bostadsbristen, ha en skuldproblematik eller att vara 

språksvag ger inte skäl för att bevilja bistånd i form av boende. Det är en kombination av olika 

svårigheter och den individuella prövningen som måste ligga till grund för om man har en 

speciell svårighet. Riktlinjen specificerar även vilka socialt utsatta grupper som kan ha rätt till 

bistånd. Dessa är personer med tidigare missbruksproblem, personer som på grund av 

ekonomiska svårigheter eller skulder inte accepteras av hyresvärden, ungdomar som av 

omfattande sociala skäl inte kan bo kvar hos sina vårdnadshavare, ungdomar som har varit 

familjehemsplacerade eller haft annan dygnsvård, stora barnfamiljer, nyanlända personer, 

personer som har verkställt fängelsestraff, personer som har upplevt våld i nära relationer samt 

personer som befinner sig i en nödsituation där kommunen har det yttersta ansvaret 

(Socialboenhetens riktlinje, ss. 1-3). 
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Kapitel 3: Tidigare forskning  
I detta kapitel presenteras vetenskapliga forskningsartiklar inom området som understödjer 

analysen och är av betydelse för studien. Kapitlet inleds med att vi redovisar för vårt 

tillvägagångssätt vid insamling av de artiklar vi valt ut. Vidare presenterar vi artiklarnas 

innehåll samt för en diskussion om deras relevans för vår studie. Artiklarna är för tydlighetens 

skull är indelade i samtliga avsnitt; sociala konstruktioner om hemlösa och hemlöshet och 

klientkonstruktion i socialt arbete.  

 

Då vår studie har sin grund i hemlöshet som konstruktion samt klientkonstruktion inom socialt 

arbete ansåg vi det vara en bra start att söka efter bedriven forskning inom dessa områden. Vid 

insamling av vetenskapliga forskningsartiklar använde vi oss av Unisearch, vilket är en 

sökmotor på bibliotekets hemsida på Linköpings universitet. Denna sökmotor sträcker sig över 

flertalet databaser. Sökträffarna har bestått av vetenskapliga artiklar publicerade på olika 

databaser, som exempelvis: Qualitative Social Work och European Journal of Social Work. De 

sökord som vi har använt i Unisearch är: social work, homelessness or homeless person or 

homeless, construction of client, construction, legislation or laws or regulation or policy, 

support housing, the right to housing samt sweden or swedish. Samtliga sökord har använts, 

dock i olika kombinationer. Några enstaka artiklar av de vi valt ut till detta kapitel har vi blivit 

rekommenderade att läsa. Vi har även funnit några relevanta vetenskapliga artiklar genom 

kedjesökning, vilket innebär att vi använt oss av forskningsartiklar som varit referenser i de 

artiklar vi funnit genom vår sökning. Det finns för- och nackdelar med att göra en kedjesökning, 

fördelen är att artiklarna kan handla om samma ämne samt i vissa avseenden förtydliga eller 

tillföra nya aspekter. Nackdelen kan dock vara att forskningen blir ensidig eller att materialet 

är inaktuellt. Vi valde att avgränsa materialet genom krav på att samtliga artiklar ska vara 

internationellt publicerade samt genomgått en akademiskt peer-review, det vill säg att artikeln 

har granskats av andra forskare. Inledningsvis var tanken att avgränsa sökningen till artiklar 

publicerade de senaste 10 åren, men då utbudet av relevanta artiklar var få samt att vi fann något 

äldre artiklar av betydelse för vår studie förbisågs det tidsmässiga kravet kring artiklarnas 

publikation. Då flertalet artiklar innehöll relevant kontextuell information presenteras dessa i 

studiens första kapitel under rubriken bakgrund. Resterande resultat av våra sökningar 

presenteras nedan.  
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3.1 Sociala konstruktioner om hemlösa och hemlöshet 
Enligt Cronley (2010, s. 331) är hemlösa personer en grupp individer som varit svåra att forska 

och gå in på djupet kring. Detta på grund av att de är en omfattande grupp med olika bakgrunder, 

spridd livsstil och därmed olika behov. Järvinen (1995, s. 5) menar att det är fel att anta att alla 

personer som saknar tak över huvudet kan få den hjälp som de behöver genom att tillhandahålla 

en bostad. 

 

Kingfisher (2007, ss. 92-96) har forskat om sociala konstruktioner om hemlösa och hemlöshet 

utifrån professionellas erfarenheter av socialt arbete med hemlösa individer. I artikeln 

diskuteras hur två grupper av tjänstemän i Kanada uppfattar och skapar olika konstruktioner av 

bilder kring individer som befinner sig i en hemlös situation. Konstruktionen sker utifrån 

gruppernas olika erfarenheter samt kulturella och historiska egenskaper, där hemlöshet 

betraktas som en individualistisk egenskap hos de individer som befinner sig i en hemlös 

situation. Den ena undersökningsgruppen bestod av tjänstemän som inte var bekanta med att 

arbeta med personer i hemlöshet. Dessa presenterade bilden av hemlösa som vuxna med 

missbruksproblem som även oftast var påverkade. Den andra undersökningsgruppen var 

tjänstemän som arbetat nära med personer i hemlöshet och dessa beskrev de hemlösa som en 

grupp manliga indianer med missbruksproblem. Den andra gruppens bild av de hemlösa ansågs 

vara självklar, där det inte förekom något tal om vita hemlösa män eller kvinnor då det 

betraktades som onaturligt och främmande (Kingfisher, 2007, ss. 92-96). 

  

Järvinen (1995, s. 6) lyfter den konstruerade bilden av hemlöshet och menar att den vanligtvis 

innefattar begränsande socioekonomiska omständigheter där fattigdom råder, störst bland 

familjer som består av ensamstående kvinnor med barn. Socialtjänsten i Malmö har arbetat med 

något som kallas för “tak-över-huvudet”, för att tillhandahålla de hemlösa invånarna någon 

form av boende. Stadens byggbolag har producerat nya bostäder dock med höga hyror som inte 

passar individen med låg inkomst (Magnusson. et al., 2003, s. 67), vilket bekräftar Järvinens 

konstruktion av hemlöshet som är relaterat till en begränsad ekonomisk situation.  

 

Bogard (2001, ss. 439, 447) redogör för sociala konstruktioner om hemlöshet samt 

allmänhetens uppfattningar om hemlösa personer i New York. k. Dessa individer upplevdes 

och beskrevs som oroliga samt hade ett beteende som uppfattades och relaterades till psykisk 

sjukdom. Då en person blev kategoriserad som hemlös så tillskrevs individen de egenskaper 
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som allmänhetens uppfattningar om hemlösa individer bestod av. Detta är något som även 

Cronley (2010, ss. 319-321) diskuterar i sin studie om hemlöshet som social konstruktion. Då 

en grupp individer som befinner sig i en hemlös situation tillskrivs den social konstruktionen, 

påverkas de genom att de tillskrivs de allmänna tolkningar som finns av det sociala problemet. 

Individuella eller strukturella faktorer är något som påverkar hur personer i en hemlös situation 

konstrueras in i ett socialt sammanhang. Individen tolkar sina erfarenheter och utifrån det skapar 

en bild och mening av världen. Varje individ har en unik och subjektiv uppfattning av hur de 

upplever verkligheten. Bilden som skapas sker med hjälp av en individuell erfarenhet samt av 

de sociala sammanhang som individen förekommer i (Cronley, 2010, ss. 319-321). 

  

En amerikansk studie utförd i Portland och Oregon undersöker hemlöshet som konstruktion 

samt rätten till bistånd i form av boende. Studien påvisar att rätten till boende ges i samband 

med uppfyllandet av specifika kriterier som exempelvis att vara hemlös, psykiskt sjuk eller 

befinna sig i ett missbruk. Det förekommer alltså en idé eller uppfattning av vem eller vilka 

som anses vara “deserving” respektive “undeserving” av biståndet (van Wormer & van 

Wormer, 2009, ss. 153, 162). 

3.2 Klientkonstruktion i socialt arbete 
I mötet mellan en socialarbetare och klient konstruerar socialarbetaren bilder av klienten med 

hjälp av bland annat tekniska och tidigare kunskapsformer. Indelningen i olika kategorier är en 

central aspek i denna konstruktionsprocess, vilket sker utifrån olika accounts. Begreppet 

accounts har inslag av narrativ teori och avser de ramverk inom vilket tolkning och 

kategorisering av klienten sker utifrån socialarbetarens egna erfarenheter. En socialarbetares 

accounts kan således betraktas som socialt konstruerade, föränderliga, tillfälliga strukturer som 

ger mening, tolkande och interaktionella med olika betydelse beroende på de eller den som 

socialarbetarens accounts riktar sig till (Urek, 2015, ss. 451-452). En hemlös är ett exempel på 

en kategori som kan tolkas utifrån en socialarbetares accounts, i vilka det finns olika 

förväntningar samt kriterier som avgör vilka personer som anses vara hemlösa. Genom språket 

i utredningarna konstrueras den sociala verkligheten som vi lever i. I utredningen av en klient 

identifierar socialarbetaren egenskaper som får betydelse för hur socialarbetaren, utifrån sina 

accounts, kategoriserar in klienten i en kategori som anses vara lämplig. Socialarbetaren letar i 

samband med utredning därmed efter särskilda egenskaper eller händelser som gör att klienten 

kan placeras i en viss kategori eller konstruktion, vilken efterföljs genom hela utredningen. Då 
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social verklighet konstrueras genom språket går det att tala för hur socialarbetarens muntliga 

och skriftliga rutiner bidrar till att påverka hur en klient tolkas samt hur en konstitution blir till. 

Dock sker tolkningen av en klient alltid utifrån socialarbetarens egna erfarenheter. Även då en 

klient tolkas inom ramen för muntliga och skriftliga rutiner så kan en socialarbetare ha en 

individuell tolkning av dessa rutiner baserad på dennes erfarenheter. Det går därför att tala för 

hur tolkning av klient samt indelningen i kategorier är subjektivt baserad, då socialarbetares 

erfarenheter kan skilja sig åt. Att kategorisera en klient i olika kategorier kan därmed se olika 

ut beroende på vem som utreder och granskar en klient. Kategoriseringen kan även skilja sig 

ifrån klientens subjektiva uppfattning (Olaison 2010, ss. 502-504; Urek, 2015, ss. 451-452, 455-

457). 

 

Studier visar på hur klienten i socialtjänstens utredningar beskrivs genom fakta avseende 

dennes situation eller aktuell händelse, en process i vilken klienten blir indelad i en specifik 

kategori (Olaison 2010, s. 502; Urek, 2015, s. 452). Vidare menar Urek (2015, s. 453) att 

socialarbetare använder olika tekniker som exempelvis karaktärisering och att uttrycka ett 

påstående eller tala för ett specifikt synsätt i försök om att övertyga klienten samt förespråka 

sin ståndpunkt. Hur en klient beskrivs och tolkas i utredningar beror helt på i vilket 

sammanhang det sker i. Motiveringar i beslut är oftast presenterade på ett övertygande sätt och 

effekten, oavsett avsikt, blir att läsaren styrs till en viss uppfattning. Utifrån ett maktperspektiv 

blir klientens position svag i jämförelse med socialarbetaren som utövar befogenhet att för 

enskild fatta beslut i en viss fråga. Klienten befinner sig därför i en beroendeställning. Det är 

viktigt att socialarbetaren är tydlig i sin utredning för att motivera vilka faktorer hos en klient 

som lett till ett visst beslut. Klienten kan även hamna i en position som innebär att ibland gå i 

försvar och förklara händelser eller situationer under pågående utredning (Olaison 2010, ss. 

502-504; Urek, 2015, ss. 455-457, 465-466).   
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Kapitel 4: Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras teoretiska utgångspunkter som vår studie är präglad av. Vi börjar med 

att redogöra för det socialkonstruktionistiska perspektivet. Vidare presenteras maktens tekniker, 

vår infallsvinkel vid analys av det empiriska materialet. Avslutningsvis för vi en mer ingående 

diskussion kring studiens teoretiska utgångspunkter och begrepp.  

4.1 Socialkonstruktionism 

Studiens teoretiska utgångspunkt genomsyras av den socialkonstruktionistiska traditionen som 

undersöker hur människor i interaktion konstruerar sociala identiteter, meningar, positioner och 

regler. Centralt inom socialkonstruktionistionism är att tydliggöra vad som konstrueras, vem 

som konstruerar, hur processen går till samt vilka anspråk det finns med konstruktionen 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 269). Begreppet social konstruktion härrör från sociologerna 

Berger och Luckmanns (1971) som menar att den sociala verkligheten som vi upplever den 

består av social kunskap som individer överenskommit om då dessa gemensamma 

uppfattningar av hur världen fungerar hjälper dem att leva ett ordnat liv (Payne, 2015, s. 40). I 

vår studie kommer vi att undersöka hur bilder av personer som befinner sig i en hemlös situation 

konstrueras i socialtjänstens utredningar. Enligt traditionen är kunskap och förståelse om 

verkligheten socialt konstruerade, produkter av social interaktion mellan människor via språket 

inom kulturella, historiska och lokala kontexter (Payne, 2015, s. 40-42). Det finns därför inte 

en objektiv sanning utan den sociala verkligheten utgör något som sociala aktörer kontinuerligt 

skapar i samspel, där också kategorier konstrueras och legitimeras, det vill säga ges en innebörd. 

Människors sociala förståelse ingår i en cirkulär förändringsprocess där de genom 

institutionalisering, vilket avser den process där regler för beteende inlärs efter att de blivit 

socialt accepterat av allmänheten, och legitimering medverkar i att skapa sociala innebörder 

inom ramen för samhällets sociala struktur. I sin tur skapar samhället olika konventioner 

avseende individers beteende utifrån deras delaktighet i samhället. Den sociala verkligheten, 

sociala fenomen samt kategorier befinner sig därav i ständig revidering och rekonstruktion 

(Bryman, 2018, ss. 58-59; Payne, 2015, ss. 40-42). Då verkligheten är socialt konstruerad samt 

befinner sig i en konstant revidering är det inte möjligt att återspegla verkligheten eller sociala 

fenomen som objektivt sanna (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 47), vilket även förespråkar ett 

kritiskt förhållande till oreflekterad kunskap om världen och sociala fenomen (Burr, 2015, s. 

2). Att fokusera på vad som är sant respektive falskt i ljuset av sociala fenomen är därför 

irrelevant. Istället bör fokus ligga på att undersöka sanningseffekter det vill säga vad som liknar 
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verkligheten i läsarens ögon (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000, ss. 20-21). Enligt Meeuwisse 

och Swärd (2013, ss. 98–99) kan dock sociala fenomen studeras utifrån kollektiva 

definitionsprocesser, vilket avser att undersöka hur samt genom vilka definitioner en utvald 

företeelse konstrueras.  

4.2 Maktens tekniker 
Konstruktion som begrepp antyder att det förekommer ett aktiv element av design vilket i sin 

tur väcker frågan om makt; Vem är det som har makt att konstruera? (Sohlberg & Sohlberg, 

2013, s. 271). Makt är ett komplext begrepp som innehåller olika dimensioner (Börjesson & 

Rehn, 2009, s. 30). En av dessa är maktens tekniker, vilka har en inverkan på hur individen 

konstrueras beroende på teknikernas användning. Med maktens tekniker avses olika praktiska 

tillvägagångssätt som exempelvis övervakning eller kontroll, vilka verkar för att manipulera 

grupper och individer. Avsikten kan vara att bestämma vad som får och inte får uttryckas samt 

att definiera vilka tankesätt som är tillåtna (Börjesson & Rehn, 2009, ss. 10-11), något som 

påverkar hur bilder konstrueras genom den manipulering som sker via de olika maktteknikerna. 

Hur konstruktionen och makten får sitt uttryck i det sociala samspelet beror på de sociala 

aktörerna samt de rådande strukturerna (Börjesson & Rehn, 2009, s. 35), vilket förespråkar att 

makt är relationellt konstruerad där individer påverkas av de maktkonstellationer som omger 

dem (Heikkinen, 2014, s. 193). På så vis kan makt betraktas som en konstruerad produkt formad 

av sin kontext i vilken den uppstod. Makten behöver därför förstås i sitt lokala sammanhang 

och generalisering av resultat är därmed så gott som omöjlig (Börjesson & Rehn, 2009, s. 37). 

 

Makt utifrån ett konstruktionistiskt synsätt betraktas som ett försök att ta kontroll över språket, 

något som samtidigt anses vara omöjligt då definitioner alltid innefattar otydligheter och 

motsägelser (Börjesson & Rehn, 2009, s. 37). Språk innehåller tekniker som kan innebära 

maktutövning beroende på dess användning. Ett exempel är hur språket bidrar och påverkar hur 

ett fenomen framställs beroende på språkets användning, vilket påverkar hur en bild 

konstrueras. Det finns en tydlig relation mellan makt och vetande. Då vetande är sammanlänkat 

med språk samt information går det därmed att tala för hur språk innefattar makt och kan 

användas som maktmedel genom olika tekniker (Börjesson & Rehn, 2009, s. 79). Språk, som 

är sammanlänkat med vetande och kunskap, är en produkt som utvecklats av människor i 

kulturella, historiska och lokala kontexter (Payne, 2008, s. 97). Bland dessa människor 

utvecklas sociala överenskommelser om vad som får och får inte uttryckas (Börjesson & Rehn, 
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2009, s. 82). Språket innehåller otaliga kategorier vilka består av sociala överenskommelser om 

dess innebörd och vad som karaktäriserar dem. Språkliga kategorier är bra på att särskilja, något 

som kan resultera i diskriminering. Genom att karaktärisera och benämna ett objekt som 

exempelvis fyrkantigt diskriminerar vi samtidigt resterande tänkbara ordval. Utsagor är 

konstruerade på så vis att de alltid utestänger alternativa beskrivningar (Börjesson & Rehn, 

2009, ss. 83-84). När individer använder språk bidrar de till att reproducera föreställningar samt 

rekonstruera befintliga konstruktioner (Svensson, 2019, s. 37). 

4.3 Teoridiskussion 
Vid diskussion kring vilken vetenskapsteoretisk tradition som kan bidra med relevant kunskap 

utifrån studiens frågeställningar fann vi den socialkonstruktionistiska mest lämpad. Det 

socialkonstruktionistiska perspektivet är centralt i vår studie då perspektivets ontologiska 

utgångspunkt är att verkligheten är socialt konstruerad (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 275). Då 

den sociala verkligheten ständigt konstrueras i social interaktion mellan människor befinner 

den sig i en konstant revidering, och just därför är det inte möjligt att återspegla verkligheten 

eller sociala fenomen som objektivt sanna (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 47). Genom vald 

vetenskapsteoretisk ansats kommer vi dock kunna undersöka hur verklighet i form av bilder av 

hemlösa individer konstrueras i socialtjänstens utredningar. Denna konstruktion är subjektiv 

och stämmer därför överens med perspektivets ontologiska utgångspunkt. Eftersom 

verkligheten är subjektiv kan inte någon yttra sig om att den verkligheten som framkommer i 

socialtjänstens utredningar är rätt eller fel. Således kan vi undersöka hur klienten förstås, 

uppfattas och förklaras av socialarbetare, i vilket bilden av personen i fråga konstrueras 

(Börjesson & Palmblad, 2008, s. 9).  

 

Enligt socialkonstruktionismen betraktas den sociala verkligheten som en produkt av 

interaktion mellan människor via språket inom kulturella, historiska och lokala kontexter 

(Payne, 2008, ss. 97-98). Det är därför av betydelse att ha förståelse för att människors sätt att 

betrakta verkligheten kan skilja sig åt utifrån kulturella samt historiska aspekter. Personer som 

befinner sig i en hemlös situation tolkas och definieras olika utifrån vilken kulturell kontext 

samt tidsperiod de studeras i. Kulturella, historiska och lokala kontexter påverkar samtidigt hur 

man i allmänhet ska tolka och definiera hemlösa individer. Därav kan vi inte påstå att en 

definition av personer som befinner sig i en hemlös situation i en specifik kultur och tid är mer 
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korrekt, eller ligger närmare verkligheten, än i en annan. Det är därför även omöjligt att tala för 

hur socialtjänstens konstruktioner av klienten är oriktiga (Burr, 2015, ss. 4-5). 

 

Vald ansats kommer utgöra grunden för studiens utformning. Socialkonstruktionismen hjälper 

oss att tolka studiens kunskapsproduktion som en av många konstruktioner av den sociala 

verkligheten som utformas i social interaktion via språket (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 274). 

Socialkonstruktionismen betonar därför språkets roll, en utgångspunkt som vi anser 

överensstämmer och är central i förhållande till studiens syfte samt empiriska material i form 

av utredningar från socialtjänsten. Vidare anser vi att det socialkonstruktionistiska perspektivet 

är centralt i vår studie då ansatsen kan fånga situationens komplexitet genom att utgå ifrån olika 

synvinklar, som sociala och historiska sammanhang (Payne, 2008, s. 98). I vår studie avser vi 

att undersöka hur bilder av personer som befinner sig i en hemlös situation konstrueras i 

socialtjänstens utredningar, vilket är ett komplext fenomen som exempelvis inte kan förklaras 

genom en inneboende och essentiell egenskap hos saker och ting i världen. Essentialismen, som 

kan betraktas som en antites till socialkonstruktionism, förespråkar dock detta synsätt och 

menar att människor och ting har en inneboende egenskap som determinerar dennes syfte och 

funktion. En begränsning med essentialismen är därför att den enbart kan förklara 

samhällsförändring i termer av avsteg från det “normala” eller “naturliga”, där även avvikelser 

lätt stigmatiseras. Det teoretiska perspektivet riskerar därmed att reducera och begränsa 

individen samt dennes autonomi alltför mycket (Svensson, 2019, s. 36). Enligt Bogard (2001, 

s. 430) är konstruktion en aktiv process samt resultatet av interaktionen som sker i ett komplext 

socialt sammanhang, något som inte till fullo kan förklaras utifrån essentialismens 

deterministiska synsätt vilket gör att vi anser socialkonstruktionism vara mest lämplig av dessa 

två synsätt.  

 

Då det socialkonstruktionistiska perspektivet utgår ifrån att verkligheten är socialt konstruerad 

i interaktion mellan människor via språket, har kritik riktats till forskare med en 

socialkonstruktionistisk ansats då forskarens beskrivningar av den sociala verkligheten kan 

påverka hur ett fenomen betraktas samt utgör i sig konstruktioner (Bryman, 2008, s. 37). Vi har 

i vår studie försökt vara kritiska och observanta i våra subjektiva konstruktioner samt hur vi 

tolkat och bidragit till att konstruera bilder av personer som befinner sig i en hemlös situation. 

I en strävan av att inte objektifiera en individ, det vill säga reducera denna till ett passivt föremål 

eller förhållande, har vi valt att kringgå ordet “hemlös” i så stor omfattning som möjligt och 

istället tala om personer som befinner sig i en hemlös situation när vi refererar till berörda 
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individer. Detta då vårt syfte inte är att objektifiera eller stigmatisera utan att förhålla oss kritiskt 

till de konstruktioner av bilder som framkommer i socialtjänstens utredningar. I syfte att göra 

vår text mer läsvänlig har vi dock ibland använt ordet hemlös, men ordet avser att tala om en 

person som befinner sig i en hemlös situation. I vissa fall när vi har refererat till personer som 

befinner sig i en hemlös situation har vi benämnt dessa individer som klienter, oftast då de står 

i relation till socialarbetare eller socialtjänst. Klient, socialarbetare och socialtjänst är dock 

exempel på konstruktioner som innefattar olika krav, föreställningar samt sociala uppfattningar 

om det sociala arbetets art. Payne (2008, s. 46) menar dock att klientskapet inte är ett absolut 

tillstånd, utan är delvis en fråga om uppfattning och tolkning. Vidare anses en klient bidra med 

att föra in sin världsbild vid inträdet av den sociala aktivitet som det sociala arbetet innebär. I 

samband med detta förändrar klienten det sociala arbetets art, i vilken bemärkelse det sociala 

arbetet utgör en reflexiv process (Payne, 2008, s. 46). Därmed anser vi inte att vi objektifierar 

de personer som befinner sig i en hemlös situation som ansökt om bistånd när vi kategoriserar 

in dessa som klienter, då socialkonstruktionismen innefattar en optimism gentemot att alla 

människor kan göra skillnad i alla sociala institutioner samt relationer, även om vi i vårt 

språkbruk kan bidra till att rekonstruera “klient” som kategori.  

 

Ytterligare kritik som riktats till socialkonstruktionismen är att ansatsen inte kunnat bidra till 

politiska åtgärder. Det socialkonstruktionistiska perspektivet förklarar enbart social 

problematik i relation till språkliga definitioner. De kan därför kritiseras i den bemärkelsen att 

de inte betraktas som sociala problem. I respons mot denna kritik menar vi att en 

socialkonstruktionistisk ansats istället synliggör sådant som annars tas för givet. Genom att 

synliggöra det förgivettagna kan förklaringar samt definitioner som är allmänt accepterade 

bland exempelvis socialtjänst och allmänheten kritiseras och ifrågasättas. Forskning med 

socialkonstruktionistiskt ansats bidrar även till ökad förståelse för utsatta människors situation 

vilket ger professionella socialarbetare som interagerar med sådana klienter en bredare 

tolkningsram samt flera olika handlingsalternativ (Sahlin, 2013, ss. 147-149). 

 

Frågan om makt är tätt förknippat till det socialkonstruktionistiska perspektivet, varför det är 

av intresse att studera valt fenomen utifrån ett språkligt maktperspektiv. Makt är relationellt och 

synliggörs samt konstrueras i social interaktion (Börjesson & Rehn, 2009, s. 35; Heikkinen, 

2014, s. 193). Makt kan därför antas dela socialkonstruktionismens ontologiska utgångspunkt. 

Att förstå språkets makt utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan bidra till ökad 

förståelse kring hur språket kan användas som ett maktmedel genom olika tekniker. Detta kan 
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exempelvis vara när en socialsekreterare i sin myndighetsutövning som innebär ett 

tolkningsföreträde och möjligheten att definiera sin klient, bedömer och fattar beslut gentemot 

den enskilde, i vilken process socialsekreteraren också konstruerar bilder av personen i 

samband med beslutfattandet. Utifrån teorin om maktens tekniker har vi i vårt empiriska 

material kunnat identifiera och benämna samtliga tekniker; den framställande tekniken, den 

rättsliga tekniken och den styrande tekniken, vilka presenteras mer ingående i analysen. Vi har 

valt att inte lägga stor vikt på att reda ut makt som begrepp utan att istället fokusera på den 

maktteknik som språket besitter. Språk besitter makt och kan därför användas som medel för 

att uttrycka makt (Börjesson & Rehn, 2009, s. 37), exempelvis när bilder av den hemlöse 

individen konstrueras genom olika tekniker. En teoretisk utgångspunkt inriktad på maktens 

tekniker känns därmed relevant i förhållande till studiens syfte som berör konstruktion av bilder 

av personer som befinner sig i en hemlös situation. Maktens tekniker är således av betydelse 

för vår studie då vi studerar språket i socialtjänstens utredningar. Ett tillvägagångssätt i att 

analysera språkets makt är genom att identifiera sociala kategorier. Vid identifikation av 

kategorier kan samtliga ställas i relation till varandra och utifrån en maktaspekt undersöka hur 

kategorierna bidrar till att särskilja och diskriminera varandra. Begreppet kommer även 

användas för att synliggöra vilka kategorier, grupper eller individer som uppmärksammas i 

socialtjänstens utredningar, som exempelvis socialt utsatta, missbrukare samt kriminella.   
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Kapitel 5: Metod och metodologiska överväganden 
Detta kapitel inleds med att redogöra för och diskutera den analysmetod vi använt oss av. 

Därefter förklarar vi hur insamling av empiri, urval samt avgränsningar genomförts. I kapitlets 

nästa avsnitt presenterar vi vårt tillvägagångssätt vid analys av det empiriska materialet. Vidare 

lyfter vi de olika etiska överväganden som vi gjort i samband med studiens genomförande. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens metodologiska kvalitéer.  

5:1 Innehållsanalys  

Innehållsanalys är en analysmetod som avser analys av dokument och texter där forskaren på 

ett systematiskt och replikerbart sätt vill tala om förekomsten av innehållet utifrån utformade 

kategorier. Denna analysmetod är inriktad på förståelse genom analys av text (Bryman, 2018, 

ss. 357-358). Innehållsanalys är en generell term av olika strategier som kan användas för att 

analysera och beskriva en text. Kodning samt kategorisering av text används för att identifiera 

mönster av ordval, dess frekvens, relation och diskurser kring kommunikationen (Bondas et al., 

2013, s. 400). Bryman (2018, s. 369) förklarar att forskaren vid kodning skapar teman eller 

ämnen utifrån innehållet i texten som analyseras, vilka blir grunden till de kategorier som 

skapas med forskningsfrågan i åtanke. Enligt Bergström och Boréus (2005, ss. 43-45) kan 

tolkning av den valda texten ske manuellt i en kvalitativ innehållsanalys, vilket ger möjlighet 

till mer komplicerade tolkningar och bedömningar. En innehållsanalys är lämplig att genomföra 

i de fall där en stor kvantitet texter ska granskas under en viss tidsperiod. Vidare menar 

Bergström och Boréus (2005, ss. 43-45) att så kallade manifest eftersöks i texterna, vilket är det 

som kodas i texterna. Manifest är ett textanalytiskt verktyg som handlar om att räkna sånt som 

är synligt, uttalat och explicit i texten. Nyckelord eftersöks även, vilka är ord i en text som 

förekommer mer ofta än andra (Bryman, 2018, s. 364). Vidare har språk och text två 

huvudsakliga syften; att uttrycka något specifikt samt att förmedla en bild eller påverka något 

(Boréus & Bergström, 2005, s. 16). Vid en innehållsanalys är det därför vanligt att undersöka 

innebördsaspekten, alltså vad som sägs i texten, samt den interpersonella aspekten, vilket avser 

hur olika texter talar till sina mottagare, vilka i vårt fall är berörda klienter (Boréus & 

Bergström, 2005, s. 44).  

 

I vår studie använder vi oss av en innehållsanalys, som också är inspirerad av diskursanalytiska 

utgångspunkter. Det finns flertaliga varianter av diskursanalyser, gemensamt är att analysen 

fokuserar på textens innebördsaspekt samt utgår ifrån tanken att vårt språkbruk avspeglar vår 
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omvärld, identiteter och sociala relationer på ett partiskt och subjektivt sätt, där språket aktivt 

konstruerar samt rekonstruerar människors verklighetsuppfattning (Bergström & Boréus, 2005, 

s. 305; Stommel & Koole, 2010, s. 360). Diskursanalys handlar om att kritisera, ifrågasätta och 

därmed bidra till förändring (Bryman, 2018, s. 640). Vid utförandet av en diskursanalys är det 

av vikt att tänka på vad som är underförstått och vad som skribenten vill framföra eller implicera 

i texten (Börjesson, 2003, ss. 21, 23). I vår studie avser vi huvudsakligen att skapa en förståelse 

kring texten och dess innehåll, varför en innehållsanalys anses vara en relevant analysmetod. 

Däremot är det viktigt att vara medveten om att det förekommer en kritisk aspekt i vår studie 

utifrån vald vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Socialkonstruktionismen har en kritisk grund 

och ett kritiskt förhållningssätt (Hacking, 2000, s. 19), inte minst till oreflekterad kunskap (Burr, 

2015, s. 2) vilket i detta fall kan vara konstruktioner i socialtjänstens utredningar. Genom att 

studera det empiriska materialet i ljuset av konstruktioner synliggörs vilka konstruktioner som 

framkommer i socialtjänstens utredningar, vilket gör det möjligt att rikta kritik till 

konstruktionerna. Då en diskursanalys är kritisk, jämfört med en innehållsanalys, menar vi att 

vår analysmetod är inspirerad av diskursanalytiska utgångspunkter.  

 

Det framkommer kritik och reflektioner gällande innehållsanalys vilka bland annat är att 

kvantifiering av en innehållsanalys inte alltid är lämplig till alla texter. Att fokusera på att räkna 

något i en text genom kvantifiering betyder att något lyfts fram mer eller är mer dominerande 

än annat, dock är det inte alltid lika viktigt eller har en lika stor innebörd i en analys. Det handlar 

alltså inte om hur många gånger något sägs utan hur samt under vilka omständigheter det 

faktiskt sägs. Kritik kan därför riktas till när något räknas utan hänsyn till sitt sammanhang. 

Ytterligare kritik som kan framföras avseende en innehållsanalys är manifest, vilket innebär att 

räkna sådant i innehållet som är synligt, uttalat och explicit i texten. Hänsyn tas inte till det 

outtalade, vilket i vissa sammanhang kan vara av betydelse för en undersökning (Bergström & 

Boréus, 2005, ss. 76-77).  

5.2 Insamling av empiri, urval och avgränsningar 
Vid studiens start var vi intresserade av ämnet hemlöshet utifrån ett socialt och samhälleligt 

sammanhang, dock hade vi ännu inte valt någon specifik inriktning. Utifrån våra olika 

erfarenheter av socialt arbete diskuterade vi olika forskningsfrågor och beslutade oss för att 

undersöka hur bilder av personer som befinner sig i en hemlös situation konstrueras, en process 

vi valde att undersöka inom ramen för socialtjänstens myndighetsutövning. Efter att vi fastställt 
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vår forskningsfråga samt frågeställningar förde vi en diskussion om vilket empiriskt material 

som kunde besvara våra frågeställningar. Tack vare de relationer vi har upprättat under tiden vi 

arbetat inom det sociala fältet fick vi, efter en etisk prövning utförd av Socialboenhetens 

enhetschef, tillgång till verksamhetens utredningar gällande bistånd enligt SoL 4:1 i form av 

stöd till bostadsanskaffning eller boende. Då vi blev erbjudna sådan intressant empiri och ansåg 

att materialet skulle kunna besvara vår forskningsfråga eftersom konstruktioner av bilder kan 

utläsas i socialtjänstens utredningar, beslutade vi att ta tillvara på möjligheten. Empirin utgörs 

av utredningar genomförda av samtliga handläggare på Socialboenheten i syfte om att minimera 

handläggarens subjektiva inverkan på materialet. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det 

empiriska materialet är upprättat av och genom socialsekreteraren, vilket innebär dels att 

materialet har filtrerats genom dennes sociala verklighet i termer av språkbruk men även att det 

är handläggarens ord som redogör för klientens förhållande. Huruvida en utredning motsvarar 

den berörda personens verklighetsbild kan därför ifrågasättas. Mot denna kritik hänvisar vi till 

vårt valda vetenskapsteoretiska perspektiv som menar att verkligheten är socialt konstruerad 

(Bryman, 2018, s. 58). Utredningarna och dess innehåll, huruvida de motsvarar de berördas 

verklighet eller ej, bidrar därmed till att konstruera en version av den sociala verkligheten i sig, 

vilket gör materialet intressant att undersöka.  

 

Vi valde att avgränsa studien i förhållande till materialet för att undersöka hur bilder av personer 

som befinner sig i en hemlös situation konstrueras i enbart den specifika kontexten, det vill säga 

i utredningar bedrivna av Boköpings socialtjänst. Vårt urval blev därmed ett målinriktat urval, 

vilket är ett icke-sannolikhetsurval där forskaren på ett strategiskt sätt väljer de fall/deltagare 

som är relevanta utifrån de forskningsfrågor som formulerats (Bryman, 2018, s. 496). Valet att 

granska utredningar genomförda av Boköpings socialtjänst har därmed skett med vårt 

forskningsmål i åtanke. En ytterligare avgränsning som vi gjorde var att undersöka färdigställda 

utredningar. Samtliga ärenden är avslutade förutom de i vilka personen fått ett gynnande beslut, 

dessa inväntar antingen att bli beviljade bistånd i form av boende eller är aktuella för en 

uppföljning inom en bestämd tid, vilket gör att de fortfarande är aktuella som klienter hos 

Socialboenheten. Att endast studera färdigställda utredningar och inte pågående motiveras med 

att de pågående utredningarna revideras fram till att beslut fattats. Innehållet i de pågående 

utredningarna kan därför komma att ändras, vilket i sin tur kan påverka den analys som görs av 

materialet. Efter våra avgränsningar samt urval fick vi fram det underlag som utgör studiens 

empiriska material vilket består av totalt 15 utredningar; sex utredningar där personen i fråga 

fått gynnande beslut och nio utredningar där personen i fråga fått icke-gynnande beslut. De 
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utredningar som utgör studiens empiriska material är genomförda efter och i enlighet med 

Socialboenhetens riktlinje som infördes nyligen. Vidare utgör samtliga utredningar det antalet 

som Socialboenheten slutfört enligt den nyligen införa riktlinjen samt utifrån startdatumet på 

vår studie. Det empiriska materialet kan därför betraktas som färskt, vilket är en fördel utifrån 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som menar att den sociala verkligheten däribland 

konstruktioner skiljer sig mellan tid och rum (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 47). Vi fick 

utredningarna utskrivna och sekretessmarkerade med hjälp av Socialboenhetens enhetschef 

samt sakkunniga inom dokumentationssystemet. Med sekretessmarkerade utredningar menas 

att namn, personnummer och andra personliga uppgifter som kan röja en persons identitet är 

svartmarkerade för att avidentifiera materialet, något vi kommer att presentera mer ingående 

under avsnitt 5.4 som handlar om etiska överväganden.  

5.3 Tillvägagångssätt vid analys av empiriskt material 
Efter att vi fått fram studiens empiriska material var nästa steg att analysera materialet. Vi 

inledde analysen genom att koda materialet utifrån vad som framkommit i utredningarna. 

Kodning är en metodlitteratur som kan användas vid analys av kvalitativt material. Braun & 

Clarke (2006, ss. 15-16) menar att kodningen innebär att leta i materialet för att identifiera 

mönster eller gemensamma teman. Rennstam och Wästerfors (2015, s. 225) menar att det finns 

olika typer av kodning men att det i grunden handlar om att dela in det empiriska materialet i 

olika gemensamma teman, vilka blir en grund för analysen. Genom att använda kodning för att 

koda en text får forskaren fram resultat som hjälper denna att identifiera en texts underliggande 

innebörd, där det även blir tydligt i vilken mening texten är skapad (Olaisson, 2010 s.504; 

Bryman, 2018, s. 369).  

 

Vid kodning började vi med att läsa de utskrivna utredningarna rad för rad och skriva 

kommentarer i marginalen. Kommentarerna sammanfattade innehållet eller presenterade 

fragment i utredningarna, vilka bland annat förde över detaljer i utredningarna till relevanta 

samhällsvetenskapliga begrepp, teorier och perspektiv. Läsning av utredningarna skedde i 

omgångar. Första gången vi läste en utredning kommenterade vi materialet rent allmänt och 

spontant utan särskilt hänsyn till helheten. Hur spontana vi verkligen var vid läsning av 

utredningarna kan kritiseras då vi båda inte var helt neutrala, utan var mer eller mindre inlästa 

på teori och tidigare forskning. Efter att enskilt ha läst samtliga utredningar och markerat det vi 

uppmärksammade under läsningen fördes en diskussion om utredningarnas innehåll, vad som 
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väckte vårt intresse samt vilka mönster och kategorier som vi uppmärksammade. Vi läste samt 

kommenterade sedan utredningarna på nytt, vilket hjälpte oss att få en bättre förståelse och 

helhetssyn av vårt empiriska material. Kommentarernas vokabulär blev med tiden mer 

begränsad och då saker och ting i utredningarna återkom, kom de att utgöra den begreppsliga 

basen av en kod. På så vis började ett mönster av olika koder ta form, vilka bidrog till att forma 

analysen. Exempel på koder som materialet delades in i var: socialt utsatta, aktuell 

boendesituation, ekonomisk situation, bild/framställning av klient.  

5.4 Etiska överväganden  
Genomgående under studiens utförande har vi reflekterat samt fört många etiska överväganden 

utifrån olika aspekter, vilka har varit oerhört viktiga i förhållande till vår studie och studiens 

empiriska material. Våra etiska överväganden presenteras mer ingående i detta avsnitt.  

 

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning avseende människor, den så kallade 

etikprövningslagen, innehåller bestämmelser som förespråkar att känsliga personuppgifter får 

användas i forskningsändamål om en etikprövningsnämnd ger sitt godkännande. Vidare 

regleras särskilda bestämmelser om studentarbeten i etikprövningslagen, vilka förordar att 

arbeten bedrivna av studenter på grund- samt avancerad utbildningsnivå inte vanligtvis faller 

inom ramen för bestämmelserna i etikprövningslagen. Detta då studentarbeten inte anses vara 

forskning, dock ska studentarbeten följa riktlinjer för god forskningsetik samt utföras under 

trygga former. Som tidigare nämnts i avsnittet om insamling av empiri, urval och avgränsningar 

så fick vi tillgång till vårt empiriska material efter en etisk prövning utförd av Socialboenhetens 

enhetschef. Denna prövning bestod av ett möte där vi noggrant redogjorde för vår 

forskningsfråga samt under vilka former vi skulle förhålla oss till materialet. Den etiska 

prövningen godkändes av Socialboenhetens enhetschef och vi mottog ett skriftligt intyg som 

gav oss rätten att läsa och bearbeta utredningar på plats vid Socialboenheten till vår studie.  

 

Studiens empiriska material utgörs av personliga och konfidentiella uppgifter som direkt eller 

indirekt trots sekretessmarkering kan riskera att härledas till den fysiska personen, något som 

ställer högre krav på kunskaper om hur sekretess och personuppgifter ska behandlas (Hellström 

Muhli, 2014, s. 39). Risker som kan uppstå om sekretessbelagda personuppgifter hanteras utan 

hänsyn till etiska aspekter är att de kan spridas och därmed härledas den fysiska personen, vilket 

för berörda individer och eventuella anhöriga innebär exponering, utsatthet, integritetsintrång 
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och risk för att lida men. Bryman (2018, s. 172) tydliggör vad det för deltagare i ett studie- eller 

forskningsprojekt kan innebära att lida men och refererar till tidigare undersökningar där det 

funnits en faktiskt eller potentiell risk för skada. Vid benämning av skada eller men kan flera 

olika aspekter aktualiseras; fysisk skada, hinder för personlig utveckling, sämre självkänsla, 

stress eller indirekt tvång till att utföra klandervärda handlingar. Vissa av dessa risker kan 

således anses vara troliga konsekvenser för berörda individer i vår studie, såsom stress och 

sämre självkänsla. Vi har därför genomgående i samband med studiens utförande värnat om 

individskyddskravet, den kodex som verkar för att skydda individer som ingår i forskning från 

skada, kränkning eller men (Vetenskapsrådet, 2017, s. 13).  

 

Vetenskapsrådet (2017, s. 40) redogör för tre viktiga etiska forskningskrav; sekretess, 

tystnadsplikt samt anonymisering. Med sekretess menas att allmänna handlingar kan 

sekretessbeläggas om det förekommer författningsstöd genom att de faller under någon specifik 

paragraf i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) [OSL], då råder sekretess i enlighet 

med juridiska bestämmelser. I samband med att en uppgift är sekretessbelagd följer även 

tystnadsplikten, vilket innebär att personen som är bunden till plikten, om det så är av 

professionella, etiska eller andra skäl, inte får sprida personliga uppgifter som berör klienter till 

obehöriga (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40). Studiens empiriska material är sekretessbelagt enligt 

OSL, därav förekommer lagligt samt etiskt krav kring tystnadsplikt. För att vi skulle få tillgång 

till utredningarna, enligt överenskommelse med Socialboenhetens enhetschef, undertecknades 

varsin blankett för sekretess rörande de personbundna dokumenten. I samband med signering 

förpliktade vi tystnadsplikten samt att hantera de personliga uppgifter som vi kommer få ta del 

av med största möjliga konfidentialitet. Konfidentialitet är en allmän förpliktelse att hålla 

materialet konfidentiellt utan insyn från obehöriga (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40). Enligt 

överenskommelse med Socialboenhetens enhetschef befann sig de personbundna utredningarna 

på verksamheten under hela studiens genomförande. Utredningarna lämnade inte verksamheten 

utan förvarades där för att minimera den eventuella risken för spridning eller att obehöriga får 

insyn. Detta innebar att vi befann oss på verksamheten de tillfällen vi studerade det empiriska 

materialet. Vi har därmed tagit hänsyn till konfidentialitetskravet vilket innebär att 

personuppgifter måste behandlas med största möjliga konfidentialitet (Ahrne & Svensson, 

2015, s. 29).  

 

Vidare redogör Vetenskapsrådet (2017, s. 41) för anonymisering, vilket innebär att avidentifiera 

personuppgifter eller annan konfidentiell information så att det som framkommer i materialet 



  

31 

inte kan härledas till en specifik person. Som tidigare nämnt i detta kapitel så mottog vi 

utredningarna utskrivna och sekretessmarkerade där namn och personuppgifter var 

svartmarkerade. Det empiriska materialet var därmed anonymiserat i den bemärkelsen. 

Personerna som utredningarna berör presenteras därför som “X” i de citat som framkommer i 

studiens analys. Ytterligare aspekt till denna benämning är för att könsneutralisera citaten. På 

så vis verkar vi för att rikta läsarens fokus på vad som sägs och inte på vem citatet avser. Kön 

och genus förstås som sociala konstruktioner med hänvisning till valt vetenskapsteoretiskt 

perspektiv, vilka innefattar föreställningar som kan påverka läsarens syn på klienterna vid 

läsning av utredningarna. Genom att benämna klienterna som “X” istället för fiktiva namn 

begränsar vi möjligheten för läsaren att förstå citaten i relation sina subjektiva föreställningar 

om kön. Vi har dock fingerat vissa fiktiva namn i syfte om att värna för klienternas integritet 

samt minimera risken att information i materialet kan härledas till källan. Exempel på fiktiva 

namn är Boköping kommun, Socialboenheten samt Socialboenhetens riktlinje. Vidare har vi 

planterat irrelevant fakta kring klienterna i vilseledande syfte, vilket inte ska ha skett i den 

omfattning att det påverkar vår analys. Vetenskapsrådet (2017, s. 41) menar att anonymisering 

innebär en skyddsåtgärd samtidigt som strategin innefattar nackdelar. Att granska eller 

kontrollera uppgifter i det empiriska materialet blir svårt eller ibland omöjligt då det inte kan 

härledas till källan, något som kan påverka studiens trovärdighet. Hela grupper kan även 

stigmatiseras eller diskrimineras i samband med att forskningsresultat publiceras, även om 

ingen specifik individ i gruppen kan identifieras. Dessa risker är vi medvetna om, trots det har 

vi verkat för att anonymisera materialet då vi anser att klienternas integritet väger tyngre och 

därigenom anser vi att den kunskap vi presenterar i studien inte kommer skada berörda 

individer. Då studiens empiriska material som består av socialtjänstens utredningar bygger på 

respekt till individens integritet enligt SoL 1:1, anser vi det viktigt att ha samma utgångspunkt 

vid hantering av studiens empiriska material. Respekt till klienternas integritet har således 

uttryckts genom att vi följt Vetenskapsrådets forskningsetiska krav i samband med studiens 

genomförande. Likaväl att vi, trots den insyn vi fått i olika klienters personliga angelägenheter, 

enbart använt uppgifter i vårt empiriska material för forskningsändamål. Nyttjandekravet, det 

vill säga att insamlade uppgifter används utifrån forskningsändamål och inget annat (Ahrne & 

Svensson, 2015, s. 29), anses därmed vara uppfyllt. Då vi blir klara med vår studie kommer vi 

enligt överenskommelse även att lämna tillbaka utredningarna till verksamhetschefen, som 

sedan ska förstöra dessa. Detta för att återigen förtydliga innebörden av nyttjandekravet samt 

minimera risken för spridning av materialet. 

 



  

32 

Utifrån ovanstående etiska övervägande har vi lagt stor vikt kring en avvägning mellan 

framtagandet av ny kunskap och att skydda berörda personers integritet, något som Larsson 

(2005, s. 22) benämner som etiskt värde och menar att det är ett kriterium för en studies kvalité 

i sin helhet. Vidare diskussion om studiens kvalitéer presenteras nedan. 

5.5 Diskussion om studiens kvalitéer  
I syfte att öka studiens kvalité för vi en diskussion kring studiens trovärdighet, överförbarhet, 

objektivitet och neutralitet. Begreppen trovärdighet samt överförbarhet anses vara de kvalitativa 

motsvarigheterna av begreppen validitet och generaliserbarhet som används i kvantitativ 

forskning (Bryman, 2018, ss. 367-368). Då vår studie är av kvalitativ karaktär väljer vi att 

diskutera studiens kvalité i kvalitativa termer.  

 

Ahrne och Svensson (2015, ss. 25-26) menar att en studies trovärdighet kan öka om de bygger 

på transparens då det möjliggör diskussion och kritik från läsare. Att vara tydlig och 

beskrivande i forskningsprocessen samt hur forskaren kommit fram till sitt resultat gör att 

läsaren kan bedöma studiens kvalité och trovärdighet. I syfte om att skapa transparens har vi 

verkat för att vara utförliga i våra beskrivningar om hur vi gått tillväga i vår forskningsprocess, 

där vi även diskuterat olika styrkor samt svagheter i de olika val vi gjort kring studiedesign, 

forskningsfråga och metodval. I dessa diskussioner och beskrivningar har läsaren därmed fått 

möjlighet till att framföra kritik. Vi har i studien kombinerat våra teoretiska perspektiv för att 

angripa vår forskningsfråga utifrån olika perspektiv. Genom att emellertid basera studiens 

analys och slutsatser utifrån empiriskt material, tidigare forskning och teori går det att tala för 

studiens trovärdighet. Vidare talar Ahrne och Svensson (2015, ss. 25-26) för att en studies 

trovärdighet ökar genom en återkoppling till fältet, något som Bryman (2018, s. 466) förklarar 

i termer av responsvalidering. Med återkoppling till fältet menas att forskaren återkommer till 

de individer eller grupper som ingått i undersökningen för att insamla synpunkter samt få den 

beskrivning forskaren har förmedlat bekräftad (Ahrne & Svensson, 2015, ss. 25-26; Bryman, 

2018, s. 466). Studiens trovärdighet utifrån denna aspekt kan kritiseras då vi inte återkopplat 

studiens resultat till det fält som undersökts. En återkoppling har inte skett då vi är intresserade 

av att undersöka hur bilder av personer som befinner sig i en hemlös situation konstrueras i 

socialtjänstens utredningar, jämfört med om vi skulle genomföra en studie där vi intervjuar 

personer i en hemlös situation utifrån deras subjektiva upplevelser om att bli konstruerade i 

relation till socialtjänsten. Av etiska skäl och respekt till klienternas integritet har även en 
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återkoppling till fältet inte genomförts. Då vi inte är intresserade av personerna i sig utan om 

bilderna av individerna som framkommer i socialtjänstens utredningar anser vi inte det vara 

avgörande i fråga om trovärdighet att vi inte har återkopplat till fältet.  

 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning ett resultat kan appliceras och fungera i andra 

sociala miljöer eller situationer (Ekström & Larsson, 2010, s. 19). Bryman (2018, s. 467) 

diskuterar om överförbarheten i kvalitativa studier och menar att den generellt sett är begränsad 

då kvalitativ forskning i normalfallet inbegriper målet att nå djup i sin forskning istället för 

bredd. Detta innebär att forskaren i praktiken undersöker en liten grupp individer med vissa 

gemensamma egenskaper, där fokus ligger på det kontextuellt unika eller på den betydelse det 

valda fenomenet som studeras har. Vår studie syftar till att undersöka hur bilder av personer 

som befinner sig i en hemlös situation konstrueras i utredningar upprättade av Boköpings 

socialtjänst. Vi är därför ute efter att få en fördjupad förståelse inom en specifik kontext. Då det 

är en specifik kommuns utredningar om personer som befinner sig i en hemlös situation som vi 

bearbetar, är materialet kontextuellt avgränsad och omfattar en viss grupp individer i ett 

begränsat geografiskt område. Vidare har vi använt oss av ett målinriktat urval vilket är ett icke-

sannolikhetsurval där vi själva valt ut fall/deltagare som är relevanta utifrån vår studies syfte 

(Bryman, 2018, s. 496), jämfört med att låta slumpen avgöra vilka som ska delta i ens studie. 

Allt detta kan antas begränsa möjligheten att överföra studiens resultat och slutsatser till andra 

sociala miljöer eller situationer. Då vår studie genomsyras av ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv, vars ontologiska ståndpunkt är att verkligheten är socialt konstruerad, är studiens 

resultat en version av många sociala verkligheter. Vi kan därför enbart tala om resultatens 

överförbarhet till personer som befinner sig i en hemlös situation i Boköpings kommun.  

 

Hellström Muhil (2014, ss. 34-35) menar att det är av stor vikt att ha ett neutralt och objektivt 

förhållningssätt till det valda ämnet och att inte ha någon förinställning som kan komma att 

påverka studiens utformande. Då en av oss skribenter har erfarenhet av bostadssocialt arbete, 

dock visserligen med andra uppgifter än att utreda och bedöma rätten till bistånd i form av stöd 

till bostadsanskaffning eller boende, kan eventuell kritik riktas till dennes neutralitet eller 

objektivitet. Det finns en risk att den ena skribenten är partisk eller subjektiv i förhållande till 

studiens genomförande och material, då denna kan vara insnöad i sitt tankesätt utifrån sina 

erfarenheter av bostadssocialt arbete. Att vara kritisk kan även vara utmanande då denna har ett 

inifrånperspektiv. Denna problematik anser vi dock kan reduceras genom att den andra 

skribenten inte har erfarenhet av bostadssocialt arbete. Den andra skribenten betraktar och 
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studerar även social konstruktion om hemlösa och hemlöshet för första gången och kan därför 

anta sakna någon förinställning som kan komma att påverka studiens utförande. Vi har därför 

kunnat granska vår studie, dess genomförande som empiriskt material från ett inifrån- samt 

utifrånperspektiv. Risken att bli insnöade och blinda i vår egen text kan därför antas reduceras. 

Fördelen med att vi studerar hemlöshet som social konstruktion där vi har olika omfattande 

erfarenheter är att vi kan kombinera våra synsätt när vi ser på materialet. Den av oss som har 

inifrånperspektivet kanske upptäcker saker som annars inte skulle ha upptäckts om vi båda hade 

ett utifrånperspektiv, detta på grund av tidigare erfarenhet. Det som är fördelaktigt med ett 

utifrånperspektiv är att det främjar ett objektivt och neutralt synsätt på forskningsfrågan samt 

att fenomenet som studeras ses med nya ögon där saker som annars anses vara självklara kan 

upptäckas, jämfört inifrånperspektivet. Vi anser det därmed vara en styrka i vår studie att vi 

kunnat se på studien, dess genomförande och empiriska material från både ett inifrån- samt 

utifrånperspektivet.  
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Kapitel 6: Analys och resultat  
I detta kapitel presenterar vi studiens analys samt resultat av det empiriska materialet. Vi 

kommer återge delar av vårt empiriska material i form av citat vilka avser de konstruktioner vi 

utläst i utredningarna, för att sedan analysera dessa i ljuset av vår tidigare forskning och valda 

teorier. För tydlighetens skull har vi valt att dela upp analysen på så vis att vi först redogör för 

utredningarnas innehåll och de sociala verkligheter som framkommer i det empiriska 

materialet. Detta görs med hänvisning till vår valda analysmetod där vi har eftersökt samt kodat 

manifest och nyckelord till olika kategorier (Bergström & Boréus, 2005, s. 45; Bryman, 2018, 

s. 364). En redogörelse av det empiriska materialet görs för att sedan kunna besvara våra 

frågeställningar där vi undersöker hur bilder av hemlösa individer konstrueras i utredningarna, 

något som bidrar till att skapa sociala verkligheter. Konstruktioner av bilder som kunde utläsas 

i det empiriska materialet presenteras under analysens andra del. Vårt empiriska material är 

väldigt omfattande och innehåller mycket information. Vi beslutade oss därför att fokusera på 

fyra av samtliga konstruktioner som vi kunde utläsa kring bilder av personer som befinner sig 

i en hemlös situation; den aktiva och ansvarstagande, socialt utsatt, tillhör inte målgruppen 

socialt utsatt samt klienten som gör felaktiga val. Vi upptäckte dock att konstruktionerna ofta 

var sammankopplade då kategorierna de utgörs av ofta befann sig i ett samspel, vilket bildade 

konstruktioner. I syfte om att ha en tydlig struktur samt att underlätta för läsaren har vi delat in 

konstruktionerna i underrubriker under analysens andra del. 

6.1 Sociala verkligheter i socialtjänstens utredningar  

I samtliga utredningar kring rätten till bistånd i form av stöd till bostadsanskaffning eller boende 

framkommer skäl för att inleda utredning enligt SoL 11:1, vilket sker genom en inkommen 

ansökan. Utredning inleds också då en bostad är framtagen efter att tidigare ha beviljats stöd 

till bostadsanskaffning. Det beslut som utredningen utmynnat i presenteras även tidigt i 

utredningen. Vidare presenteras information kring utredningens genomförande, där det i 

samtliga utredningar står att socialsekreteraren haft möte med klienten. I utredningen 

framkommer sedan saklig information kring klientens livssituation, vilka presenteras mer 

detaljerat nedan. Informationen kring klienten innefattar uppgifter om bland annat 

boendesituation, familj och familjerelationer, fysisk och psykisk hälsa, ekonomisk situation, 

missbruk, våld i nära relation och övriga myndighetskontakter. Klientens delaktighet och 

inställning redovisas under en rubrik i utredningen. Därefter hur kommunicering samt 
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underrättelse av beslut skett. Utredningen avslutas med en presentation av socialsekreterarens 

bedömning i frågan.  

 

Då socialsekreterare i Boköpings kommun som arbetar med att utreda och bedöma klientens 

behov av bistånd i form av stöd till bostadsanskaffning eller boende utgår ifrån en antagen 

riktlinje, blir riktlinjen styrande i hur utredningen går till samt vad socialsekreteraren eftersöker 

i utredningssyfte. I samtliga utredningar med beslut presenteras sakliga förhållanden kring 

klienten i följande kategorier:  
 

● Boendesituation: Gemensamt för samtliga klienter som har ansökt om bistånd enligt 

SoL 4:1 i form av stöd till bostadsanskaffning eller boende är att de saknar ett 

förstahandskontrakt och faller därmed inom ramen av vem som anses vara hemlös enligt 

Socialstyrelsens definition om hemlöshet (Socialstyrelsens, 2017, s. 11). Klienterna har 

oftast en tidsbegränsad andra- eller tredjehandskontrakt och bor i någon form av 

tillfällig boendelösning, såsom vandrarhem, hos familj, särskilt boende eller annan 

boendeform. Vissa klienter delar lägenhet med andra medan andra har en lägenhet men 

är i en pågående avhysningsprocess på grund av misskötsel kring rådande 

hyresförhållanden. 
 

● Familj och familjerelationer: I de utredningar där det är aktuellt nämns samtliga 

familjemedlemmar. I vissa utredningar presenteras klienters familjerelationer i termer 

av vem som har ansvaret och vårdnaden för barnen. Det framkommer även information 

om barn med funktionsnedsättningar samt barn placerade på HVB. Vidare kan det 

förekomma information om klienten blivit våldsutsatt i nära relationer eller lever under 

hotfulla omständigheter.  
 

● Fysisk och psykisk hälsa: Information kring klientens hälsa förekommer ofta i 

utredningarna, oftast i de fall hälsan är avvikande. Klienters olika diagnoser presenteras 

där vissa beskrivs ha fysisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Huruvida 

klienter är sjukskrivna eller medicinerar enligt läkarordination framkommer även samt 

vilka sjukvårdskontakter som är upprättade. Ordet självmordsbenägenhet framkommer 

även i någon utredning. Om klienten är i behov av eventuella stödinsatser kring boende 

eller boendestöd framkommer det, som exempelvis behov av hemtjänst för livsföring 

eller ADL-träning (Aktiviteter i dagliga livet). 
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● Ekonomiska situation: I majoriteten av utredningarna framkommer information om 

att klienter är ekonomiskt begränsade då de saknar fast inkomst, vilket relateras till 

klienters svårighet att anskaffa ett boende på egen hand. Många klienters inkomstkälla 

består av statliga och kommunala bidrag som exempelvis sjukersättning, aktivitetsstöd, 

pension och försörjningsstöd, vilket innebär flertalet myndighetskontakter. Vissa 

klienter har en anställning, dock oftast i form av en deltids- eller timanställning. I 

flertalet utredningar utgör information kring klientens eventuella skulder till 

Kronofogden, hyresvärdar eller olika inkassobolag en stor del. Skulderna innebär 

svårigheter för klienten att på egen hand anskaffa boende, vilket förekommer i samtliga 

utredningar. I flertalet utredningar presenteras även information om klienten varit eller 

är aktuell för skuldsanering. Om klienten inte har några skulder presenteras detta likväl. 

Ibland förekommer även privata lån.  
 

● Missbruk: Information kring eventuell bakgrund av missbruksproblematik presenteras 

i utredningarna, ibland relaterat till en hälsoaspekt. Det handlar oftast om 

missbruksproblem avseende alkohol eller droger. I vissa utredningar framkommer det 

även att klienten inte har något tidigare dokumenterat missbruk. Huruvida klienten har 

gått eller går på behandling för att upprätthålla drogfrihet presenteras även; vissa 

klienter går på AA-möten (Anonyma Alkoholister) samt NA-möten (Anonyma 

Narkomaner). 
 

● Kriminalitet och rättsliga problem: I vissa utredningar framkommer information om 

kriminalitet och rättsliga problem. I dessa presenteras klientens bakgrund kring tidigare 

domar och rättsliga straff.  
 

● Övriga omständigheter som framkommer i utredningar: Viss övrig information 

kring klienter kan även framkomma i utredningarna, exempelvis att de har ett aktivt 

friluftsliv, dansar salsa och spelar schack. I flera utredningar framkommer att klienter 

har god man eller ansökt om det. Vissa klienter har påbörjat eller följer planering med 

olika myndigheter för att främja möjligheten till arbete. Om klienten bedöms vara aktiv 

i sitt sökande av bostäder presenteras detta i utredningarna, likväl om klienten inte 

bedöms vara det.  

6.2 Konstruktioner av bilder i socialtjänstens utredningar  
Vid granskning av vårt empiriska material har olika konstruktioner av bilder av personer som 

befinner sig i en hemlös situation synliggjorts. Dessa har presenterats nedan där de två första, 
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det vill säga den aktiva och ansvarstagande samt socialt utsatt, är konstruktioner av bilder i 

utredningar med gynnande beslut. De två senare bilderna, tillhör inte målgruppen socialt utsatt 

och klienten som gör felaktiga val är sådana vi utläst i utredningar med icke gynnande beslut. 

Givetvis framkommer det fler konstruktioner i utredningarna som exempelvis berör missbruk, 

skuldsatta personer samt psykiskt sjuka. Men i enlighet med vår valda analysmetod väljer vi att 

analysera övergripande konstruktioner som förekommit i utredningarna som i sin tur består av 

olika konstruktioner. 

 

Enligt Börjesson & Rehn (2009, s. 35) och Heikkinen (2014, s. 193) är makt relationellt 

konstruerad baserat på de sociala aktörerna samt de rådande strukturerna. Socialsekreterare på 

Socialboenheten arbetar med att utreda och bedöma behov samt att fatta beslut i rätten till 

bistånd i form av stöd till bostadsanskaffning eller boende. Det förekommer därmed en 

maktkonstellation som omger socialsekreterare och innebär för dessa makten att konstruera 

bilder av personer som befinner sig i en hemlös situation, något som sker genom 

socialsekreterarens språkbruk och olika makttekniker. Klienten som befinner sig i en 

beroendeställning till den aktuella myndigheten har därför ett mer begränsat maktinnehav i 

jämförelse med socialarbetarens (Olaison, 2010, ss. 502-504; Urek, 2015, ss. 455-457, 465-

466). Det förekommer därmed ett maktförhållande som skapas baserat på relationen mellan de 

olika aktörerna samt rådande strukturerna och makt kan på så vis förstås som ett relationellt 

fenomen mellan socialsekreterare och klienter i Boköpings kommun.  

 

Forskning visar på att socialarbetaren i samband med utredning letar efter särskilda egenskaper 

hos klienten, vilka sedan påverkar hur socialarbetaren utifrån sina accounts delar in klienten i 

kategorier som anses vara lämpliga (Olaison 2010, s. 502; Urek, 2015, s. 452). Därmed finns 

det skäl att anta att socialsekreterare i Boköpings kommun söker efter vissa egenskaper av 

betydelse för utredningen inom ramen för riktlinjen, vars effekt blir att en viss specifik bild av 

personer som befinner sig i en hemlös situation konstrueras. Forskning visar på att 

konstruktionen av bilder av hemlösa personer ställs i relation till andra sociala problem, 

exempelvis missbruksproblem (Kingsfisher, 2007, ss. 94-96). Genom att socialsekreteraren 

letar efter särskilda egenskaper hos klienten antas socialsekreteraren bidra till att upprätthålla 

den gemensamma bilden som finns av personer som befinner sig i en hemlös situation. Dock 

framkommer vissa egenskaper i utredningar som kanske inte har någon direkt betydelse i 

bedömningen av rätten till bistånd i fråga, men som däremot kan antas påverka den 

konstruerade bilden av personen genom att inte reducera denna till sin sociala problematik. En 
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socialsekreterare skriver i en utredning att klienten har ett aktivt friluftsliv, dansar salsa och 

spelar schack. Detta saknar någon betydelse i bedömning av rätten till bistånd då de 

egenskaperna varken nämns i SoL 4:1 eller Socialboenhetens riktlinje. Däremot reduceras inte 

klienten till sin sociala problematik genom att enbart skildra klienten genom fakta som är av 

betydelse utifrån ett utredningssyfte. Bilden av klienten konstrueras i detta fall som mer än bara 

en individ med sociala problem. 

6.2.1 Konstruktionen av bilden den aktiva och ansvarstagande  
I de flesta utredningar med gynnande beslut är det tydligt hur socialsekreteraren via språket 

framställer och därmed konstruerar bilden av personer som befinner sig i en hemlös situation 

som aktiva och ansvarstagande. Den konstruerade bilden av den ansvarstagande förstås mot 

bakgrund av regleringarna om individens ansvar i SoL. Enligt bestämmelser i SoL 4:1 är 

personen i fråga skyldig att ta ansvar för att på egen hand försöka tillgodose sina behov eller få 

dem tillgodosedda på annat sätt. Kjellbom (2014, ss. 28-29) talar även för hur socialsekreterare 

vid utredning utgår ifrån denna bestämmelse genom att utreda vad individen själv gjort för att 

tillgodose sina behov, något som är synligt och framkommer i utredningarna. Enligt Olaison 

(2010, ss. 502-504) och Urek (2015, ss. 455-457) påverkar det i vilket sammanhang klienten 

beskrivs och tolkas i en utredning. Man bör därmed ha i åtanke att varje individs livssituation 

och omständigheter ser olika ut, vilket innebär att kraven som behöver uppfyllas för att 

personen ska anses tillhöra en kategori kan skilja sig.  

 
X har under en längre period aktivt sökt lägenheter på egen hand men inte lyckats få tag på något 

boende. X möjligheter till att hitta en lägenhet eller få eget hyreskontrakt är små utifrån X 

hyresskulder till hyresvärdar och skulder hos Kronofogden. (Gynnande beslut 3) 

 

I ovanstående citat presenteras att klienten har sökt lägenheter under en längre period utan 

framgång, vilket har relaterats till klientens skulder. Forskning visar på att skulder och 

betalningssvårigheter är förekommande i samhället och att det innebär svårigheter i att anskaffa 

ett boende (Kjellbom, 2014, ss. 21-23), vilket går att utläsa i de flesta utredningar, något som 

därmed verifierar forskningen i vår studies kontext. Personen i fråga presenteras dock som att 

ha sökt lägenheter trots hyresskuld och betraktas därmed som aktiv samt ha gjort vad den kunnat 

för att tillgodose sitt behov av en bostad. Det finns därför skäl att anta hur socialsekreteraren 

har kategoriserat in klienten i den lämpliga kategorin, det vill säga den aktiva och 

ansvarstagande (Urkes, 2015, s. 452). Vid skulder utreder socialsekreteraren oftast varför 
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skulden uppkom och dess omfattning. Socialsekreterarens fokus ligger däremot inte på skulden 

i sig, utan på vad klienten har gjort för att lösa sin situation kring skulden samt i helhet, vilket 

framkommer i flera utredningar;  

 
X har varit på informationsträff för skuldsanering och ska göra en ansökan för att bli skuldfri. X 

ser fram emot detta. (Gynnande beslut 5) 

 

Vidare i utredningarna framkommer att klienter följer respektive upprättade planeringar hos 

olika myndigheter, vilket kan tolkas som att klienten aktivt verkar för att tillgodose sina 

kortsiktiga eller långsiktiga behov genom olika myndighetskontakter och tar därmed ansvar för 

att tillgodose sina behov; 

 
X bor idag på drogfritt boende och följer planering med boendet genom att bland annat betala sin 

hyra i tid på egen hand varje månad. X följer även respektive planering hos upprättade 

myndighetskontakter. X uppger att X aktivt söker bostäder samt blivit erbjuden lägenheter men 

inte fått dessa då X saknar en fastanställning. Vidare har X genomgått behandling och kommer 

att fortsätta att gå på eftervårdsbehandling i förebyggande syfte. (Gynnande beslut 5) 

 

Ovanstående citat redogör för att klienten bor på ett drogfritt boende, betalar sin hyra på egen 

hand, följer planering med boendet samt andra upprättade myndighetskontakter, söker aktivt 

bostäder, genomgått behandling och kommer fortsätta gå på eftervårdsbehandling. Börjesson 

och Rehn (2009, s. 37) menar att en av maktens tekniker är att kontrollera hur något presenteras, 

något vi kallar för den framställande tekniken i syfte om att förtydliga och särskilja de olika 

tekniker som nämns i vår analys. I citaten ovan har klienten tydligt presenterats av 

socialsekreteraren i termer av vad denna aktivt gjort för att själv tillgodose sina behov. Genom 

språket finns det därför skäl att anta hur socialsekreteraren kategoriserat och konstruerat bilden 

av klienten som aktiv samt ansvarstagande och upprätthåller samtidigt denna konstruktion 

genom språket i utredningen (Svensson, 2019, s. 39). 

 

Forskning visar på att hemlöshet som konstruktion även innefattar föreställningen om 

missbruksproblematik, där personer som befinner sig i en hemlös situation ofta har en bakgrund 

av eller befinner sig i aktivt missbruk (Kingsfisher, 2007, ss. 94-96; Cronley, 2010, ss. 319-

321). Missbruksproblem är något som lyfts i Socialboenhetens riktlinje och förekommer 

därmed i flertaliga utredningar. Utgångspunkten är enligt riktlinjen att missbruksproblematik 

inte ska förekomma i den bemärkelsen att klienten befinner sig i ett aktivt missbruk, vilket blir 
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tydligt i sättet hur socialsekreterare presenterar problematiken i ovanstående citat. Klienten 

presenteras som drogfri där socialsekreteraren även lägger stor vikt på att klienten har 

genomgått behandling och kommer fortsätta att gå på eftervårdsbehandling i förebyggande 

syfte. I citatet nedan talar socialsekreteraren i termer av “lever idag ett drogfritt liv” jämfört 

med att beskriva hur länge personen varit drogfri. I ljuset av den framställande tekniken 

presenteras klienten som drogfri, fri från något som tidigare varit ett problem, jämfört med att 

inte ha brukat droger under en viss period. Ett drogfritt liv kan således tolkas som något positivt 

i den bemärkelsen att personen i fråga har tagit ansvar och aktivt hanterat sin 

missbruksproblematik.  

 
X lever idag ett drogfritt liv och följer upprättad planering med olika myndighetskontakter. Målet 

är att hitta ett arbete och bli självförsörjande. X gör ansträngningar för att lösa sin boendesituation 

och X vet hur X ska gå tillväga i sitt bostadssökande, trots detta får X inga erbjudanden. 

(Gynnande beslut 6) 

 

Citatet ovan är ytterligare exempel som presenterar vad klienten själv gjort för att tillgodose 

sina behov. Gemensamt för samtliga ovanstående citat från socialtjänstens utredningar med 

gynnande beslut är att socialsekreteraren redogör i utredningen för vad individen själv har gjort 

för att på egen hand tillgodose sina behov eller får de tillgodosedda på annat sätt, vilket bidrar 

till att konstruera bilden av klienten som aktiv och ansvarstagande. Genom språket förstärks 

eller försvagas en individs subjektsposition (Boréus, 2015, s. 166) och genom att presentera en 

klient som aktiv i sina val konstrueras bilden av klienten i förhållande till höga 

handlingsmöjligheter. Denna konstruerade bild av den ansvarstagande sätts sedan i relation till 

klientens sociala problematik, vilket i detta fall huvudsakligen handlar om hemlöshet, och 

klienten som anses vara aktiv betraktas i sin tur ha gjort vad den kan men inte lyckats på grund 

av omständigheter som exempelvis hyresskulder eller begränsad ekonomi. I utredningarna blir 

det tydligt hur hemlöshet som problematik till följd av konstruktionen av den aktiva och 

ansvarsfulla betraktas som ett strukturellt problem, det vill säga rådande omständigheter som 

klienten inte kan påverka då klienten har uttömt sina möjligheter att på egen han tillgodose sina 

behov. Klienten blir på så vis ett objekt i förhållande till aktuell bostadsbrist och hemlöshet som 

socialt problem förstås som en produkt av huvudsakligen makrostrukturella faktorer, jämfört 

med ett individualistiskt synsätt som kan innebära att se till individens olika egenskaper och 

faktorer som bidrar till sociala problem (Bergmark et al., 2008, ss. 401-402). På så vis 

överensstämmer inte bilden av personer som befinner sig i en hemlös situation utifrån denna 
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konstruktion med den version som Kingfisher (2007, s. 101) nämner i sin forskning; att 

hemlöshet ses som en individualistisk egenskap hos den individ som lever i det.  

6.2.2 Konstruktionen av bilden socialt utsatt 
Att tillhöra en social utsatt grupp är utifrån Socialboenhetens riktlinje ett av tre kriterier för att 

beviljas bistånd enligt SoL 4:1 i form av stöd till bostadsanskaffning eller boende. Särskilda 

grupper som anses vara socialt utsatta specificeras i riktlinjen, vilka är bland annat personer 

med tidigare missbruksproblem, personer som på grund av ekonomiska svårigheter eller 

skulder inte accepteras av hyresvärden, stora barnfamiljer, nyanlända personer, personer som 

har verkställt fängelsestraff samt personer som har upplevt våld i nära relationer 

(Socialboenhetens riktlinje, s. 3). Riktlinjen utgör därmed ramen av vem som anses tillhöra 

kategorin socialt utsatt, vilken är en grupp som oftast befinner sig in en komplex interaktion av 

olika strukturer och konstruktioner. Det förekommer alltså en uppfattning av vem eller vilka 

som anses tillhöra kategorin socialt utsatt enligt riktlinjen. Forskning visar på att socialarbetaren 

vid utredning letar efter särskilda egenskaper hos klienten som kommer vara avgörande i hur 

klienten kategoriseras och konstrueras (Urek, 2015, s. 452). För att bedöma om en klient tillhör 

målgruppen socialt utsatt letar därför socialsekreteraren efter egenskaper som kan relateras till 

de grupper som nämns i riktlinjen, vilka kan vara ekonomiska svårigheter eller skulder, 

psykiska sjukdomar och egenskaper relaterade till missbruksproblematik.  

 

Forskning visar på en allmän uppfattning av hemlösa individer som socialt utsatta med olika 

sociala problem som är relaterade till psykiska sjukdomar (Bogard, 2001, ss. 446-447). Denna 

konstruktion där hemlösa ställs i relation till psykisk sjukdom är något som var synligt i 

socialtjänstens utredningar;  

 
Bedömer att X har rätt till bistånd i form av bostadsanskaffning då X tillhör målgruppen socialt 

utsatt med svårigheter att anskaffa boende på den öppna bostadsmarknaden. Detta på grund av 

tidigare dom, bakgrund av psykisk sjukdom i form av mental ohälsa samt X tidigare 

missbruksproblem. (Gynnande beslut 1) 

 

Bedömer att X har rätt till bistånd i form av bostadsanskaffning då X tillhör målgruppen socialt 

utsatt på grund av psykiska ohälsa och tidigare missbruksproblem. (Gynnande beslut 4) 

 

I ovanstående citat är det synligt hur personer som befinner sig i en hemlös situation bedöms 

tillhöra konstruktionen socialt utsatt utifrån andra sakomständigheter; tidigare dom, psykisk 
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sjukdom, mental ohälsa, missbruksproblem samt svårigheter att anskaffa boende. Social 

utsatthet tolkas därmed av socialsekreterare i Boköpings kommun i den komplexa interaktionen 

av olika kategorier, där de ställs i relation till varandra i syfte om att konstruera bilden av någon 

som sårbar och socialt utsatt. Cronley (2010, ss. 319-321) menar att hemlöshet är en social 

konstruktion som kan tolkas i ljuset av individens personliga brister, till exempel 

missbruksproblematik. Kingfisher (2007, ss. 94-96) delar Cronleys individualistiska syn genom 

att också relatera den konstruerade bilden av individer i en hemlös situation till någon form av 

missbruksproblematik. Missbruk som socialt problem och konstruktion var högst 

förekommande i socialtjänstens utredningar och det går därmed verifiera Cronley samt 

Kingsfishers resultat till vår studies kontext. 

 
X bedöms tillhöra målgruppen för socialt utsatt till följd av dokumenterat missbruksproblematik 

samt ekonomiska situation som innefattar begränsningar och hyresskulder hos flera 

fastighetsägare. (Gynnande beslut 5) 

 

X bedöms leva ett drogfritt liv efter dokumenterat missbruksproblematik och på grund av skulder 

samt störningar till hyresvärd bedöms X tillhöra målgruppen socialt utsatt. (Gynnande beslut 6) 
 

I ovanstående citat är det tydligt hur socialsekreteraren via språket framställer och därmed 

konstruerar bilden av de hemlösa personerna som socialt utsatta i relation till deras 

missbruksproblematik samt ekonomiska situation som innefattar skulder. Järvinen (1995, s. 6) 

menar att hemlöshet som konstruktion vanligtvis innefattar begränsande socioekonomiska 

omständigheter där det råder fattigdom. Att klienter befinner sig i en begränsad ekonomisk 

situation är något vi kunnat utläsa och tolka oss fram i socialtjänstens utredningar då det 

framkommer ordagrant men också i den presentation som görs av klienternas samtliga 

inkomstkällor, som vanligtvis består av statliga samt kommunala bidrag. I utredningarna 

förtydligas oftast vilken form av inkomst som klienten har, exempelvis sjukersättning, 

aktivitetsstöd samt försörjningsstöd. Varje typ av bidrag eller ersättning innefattar oftast 

specifika krav som måste uppfyllas för att en person ska vara berättigad bidraget eller 

ersättningen (Meers, 2018, s. 366), försörjningsstöd är ett sådant exempel. För att beviljas 

försörjningsstöd enligt SoL 4:1 ska klienten själv gjort vad den kan för att själv eller på annat 

sätt tillgodose sina behov. Genom att exempelvis presentera att en viss klient har 

försörjningsstöd som inkomstkälla, något som framkommer i flertalet utredningar med 

gynnande beslut, ställs därmed kraven för att vara berättigad till försörjningsstöd i relation till 

klienterna och de egenskaper som allmänheten uppfattar om försörjningsstödet tillskrivs 
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klienten (Bogard, 2001, ss. 439, 447; Cronley, 2010, ss. 319-321). På så vis konstrueras bilder 

av klienten där denne är ekonomiskt begränsad samt oförmögen att själv tillgodose sina 

ekonomiska behov. Vidare konstrueras även bilden av klinten som beroende av 

försörjningsstöd, vilket betonar individens sociala utsatthet. Klientens begränsade ekonomiska 

situation kan således innebära svårigheter i att anskaffa ett boende på egen hand, då klienten är 

begränsad eftersom bostäder med höga hyror inte passar individen med låg inkomst 

(Magnusson. et al., 2003, s. 67).  

 

I flertalet utredningar framkommer information kring klientens eventuella skulder till 

Kronofogden, hyresvärdar eller olika inkassobolag. Skulder innebär svårigheter för klienten att 

på egen hand anskaffa boende på den öppna bostadsmarknaden då det sällan accepteras av 

hyresvärdar (Kjellbom, 2014, ss. 21–22). Skulder innebär därför en ytterligare begränsning för 

klienten i sitt handlande, varpå en bild av klienten kan konstrueras som socialt utsatt på grund 

av sina skulder enligt Socialboenhetens riktlinje. 

 

Citat från gynnande beslut 1 påtalar också att social utsatthet kan innebära svårigheter att 

anskaffa boende på den öppna bostadsmarknaden. Genom att konstruera bilden av klienten som 

socialt utsatt bekräftas inte enbart individens sårbarhet, utan denne betraktas också kunna ha 

svårigheter att på egen hand anskaffa boende. Resultatet av konstruktionen blir att ansvaret att 

anskaffa ett boende förskjuts mer eller mindre till samhället med hänsyn till individens speciella 

svårigheter och sociala utsatthet, detta då klienten bedöms vara berättigad eller “deserving” 

(van Wormer & van Wormer, 2009, ss. 153, 162) biståndet utifrån riktlinjen. Klienten blir till 

följd av konstruktionen ett objekt i förhållande till sin aktuella situation då denne själv inte kan 

tillgodose sina behov på grund av sina speciella svårigheter och sociala utsatthet. I denna 

konstruktion beaktas individens olika egenskaper och faktorer som kan generera olika sociala 

problem, vilket talar för ett individualistiskt synsätt på hemlöshet. Dock så interagerar 

individens olika egenskaper som exempelvis psykiska sjukdomar, missbruksproblem, 

ekonomiska begränsningar eller skulder med miljömässiga och strukturella faktorer, vilket 

förespråkar ett biopsykosocialt synsätt på hemlöshet utifrån denna konstruktion (Nooe & 

Patterson, 2010, s. 105). 

6.2.3 Konstruktionen av bilden tillhör inte målgruppen socialt utsatt 
Jämfört med konstruktionen ovan om social utsatthet kunde vi utläsa i utredningar med icke 

gynnande beslut hur vissa klienter blev konstruerade i bilden av att inte tillhöra målgruppen 
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socialt utsatt. Konstruktionen av bilden tillhör inte målgruppen socialt utsatt är alltså något som 

ordagrant framkommit i flertalet utredningar. Denna bild konstruerades då socialsekreteraren 

inte funnit de egenskaper eller beteenden som enligt Socialboenhetens riktlinje talar för att en 

klient är socialt utsatt. Då sådana egenskaper inte identifieras har klienten istället delats in i en 

annan kategori som socialsekreteraren bedömt vara mer lämplig utifrån dennes accounts (Urek, 

2015, s. 452), i detta fall att inte tillhöra målgruppen socialt utsatt. Klienten kan ha någon 

egenskap som gör att denne kan betraktas som något sårbar, dock inte i den omfattning att 

klienten kan konstrueras som socialt utsatt. Med andra ord så kan socialsekreteraren till viss del 

bekräfta den utsatthet som klienten befinner sig i, men gör bedömningen att klientens sociala 

problematik inte är tillräckligt omfattande för att vara berättigad bistånd enligt SoL 4:1 i form 

av stöd till bostadsanskaffning eller boende.  

 
Det är oklart hur mycket skulder X har eftersom X både saknar information själv om sina aktuella 

skulder och X har inte lämnat in begärda underlag. X har inte missbruksproblematik. Därför görs 

bedömningen att X inte tillhör målgruppen socialt utsatt. (Icke gynnande beslut 8) 

 

Ovanstående citat exemplifierar hur socialsekreteraren ser klienten i dennes situation genom att 

belysa klientens skulder i utredningen. Emellertid görs en bedömning att klienten inte tillhör 

målgruppen socialt utsatt. Denna bedömning grundas i att socialsekreteraren inte kan utreda 

klientens skulder, en förutsättning för att kunna bedöma huruvida klienten är socialt utsatt. 

Klienten har därmed bekräftats i sin mer eller mindre utsatta situation genom att denna 

egenskap, det vill säga skulden som kan innebära att klienten kategoriseras som socialt utsatt, 

har fått språkligt utrymme i utredningen. En av maktens tekniker är att kontrollera hur något 

presenteras och framställs (Börjesson & Rehn, 2009, s. 37) och i detta fall presenteras klienten 

som att inte medverka till utredning genom att dels själv sakna information om sina aktuella 

skulder men huvudsakligen att inte lämna in begärda underlag. Genom socialsekreterarens 

formulering kan klienten antas skuldbeläggas, likväl kan läsaren även ledas i uppfattningen att 

klienten själv bidragit till att konstruera bilden av att inte tillhöra målgruppen. I citatet ovan 

framkommer även att klienten inte har någon missbruksproblematik, en egenskap som kan bidra 

till att konstruera bilden av en klient som socialt utsatt. Vid analys över i vilket sammanhang 

informationen presenteras är det möjligt att se i citatet hur avsaknaden av en 

missbruksproblematik används som argument för att motivera varför klienten inte tillhör 

målgruppen socialt utsatt. Maktens teknik i form av den framställande tekniken blir på så vis 

synlig, vilket påverkar hur bilden av klienten konstrueras.  
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X bor hos sin familj och har tillgång till eget rum. X har inte heller några hyresskulder eller andra 

skulder som skulle försvåra bostadssökande på den öppna bostadsmarknaden. X har lämnat 

intresseanmälningar till hyresvärdar och även blivit erbjuden en bostad men tackat nej på grund 

av att X inte vetat om hur X ska få pengar till hyran. (Icke gynnande beslut 6) 

 

I citatet ovan framkommer att klienten har ett boende där denne bor hos sin familj. Det 

framkommer även att klienten har tackat nej till möjligheten att anskaffa en bostad på grund av 

ekonomiska omständigheter. Klienten framställs därmed som att ha bidragit till att upprätthålla 

omständigheterna i sin nuvarande boendesituation. I citatet framkommer även att klienten inte 

har några hyresskulder eller andra skulder som skulle försvåra bostadssökandet på den öppna 

bostadsmarknaden. Klienten faller därmed inte inom ramen för vem som betraktas som socialt 

utsatt och konstrueras därför i bilden av att inte tillhöra målgruppen samt ha höga 

handlingsmöjligheter att på egen hand anskaffa en bostad på den öppna bostadsmarknaden. Att 

inte tillhöra målgruppen socialt utsatt innebär således att klienten inte har omfattande 

svårigheter att på egen hand anskaffa en bostad. 

 

En ytterligare maktteknik som framkommer i flertalet utredningar är den rättsliga tekniken, det 

vill säga att referera till rättspraxis där rätten till bistånd i form av bostadsanskaffning eller 

boende prövats av HFD. Att referera till mål som tidigare prövats tydliggör hur HFD ser på 

frågan och fungerar samtidigt som argument för socialsekreterarens beslut, vilket därför kan 

tolkas som en teknik för att förespråka sin ståndpunkt i syfte om att övertyga klienten (Urek, 

2015, s. 453).  
 

Utgångspunkten är att det inte finns någon allmän skyldighet för kommuner att tillgodose 

behovet av bostad, utan att det i första hand är den enskildes eget ansvar att ordna en bostad. 

Högsta förvaltningsdomstolen har dock bedömt att det finns situationer då det allmänna måste 

bistå med hjälp, t.ex. när en person är helt bostadslös och har speciella svårigheter att på egen 

hand skaffa en bostad och därför kan behöva särskild hjälp (jfr RÅ 2004 ref. 130 och RÅ 1990 

ref. 119). (Icke gynnande beslut 1) 
 

I citatet ovan framkommer att kommuner inte har en allmän skyldighet att tillgodose behovet 

av bostad, och den enskildes egna ansvar enligt SoL 4:1 betonas därav. De undantagsfall som 

förekommer presenteras, men då klienten efter en bedömning inte omfattas av dessa så används 

referensen till HFD som argument för socialsekreterarens beslut, vilket ger en form av rättslig 

legitimitet. Domstolsbeslutet styrker socialsekreterarnas beslut, varpå en bild av klienten 
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konstrueras som “undeserving” av biståndet (van Wormer & van Wormer, 2009, ss. 153, 162). 

Referensen till HFD bidrar därmed till att konstruera bilden av klienten som att inte tillhöra 

målgruppen socialt utsatt samt att sakna speciella svårigheter att på egen hand skaffa en bostad. 

Det individuella ansvaret betonas utifrån denna konstruktion och de personer som befinner sig 

i en hemlös situation får därmed själva lösa sin boendesituation då de inte bedöms vara socialt 

utsatta.  

 

Flera icke gynnande beslut har grundats i motiveringen att klienten inte tillhör målgruppen 

socialt utsatt. Det har även förekommit sådana beslut med motiveringen att behovet, efter att 

socialsekreteraren har identifierat olika brister som förekommer i klientens aktuella situation 

(Kjellbom, 2014, ss. 28-29), är för omfattande för det stöd som insatsen erbjuder och att insatsen 

därmed avslås då den inte är tillräcklig.  
 

Bedömer att X är i behov av mer omfattande och utförande arbete än vad denna insats kan 

erbjuda och avslår därför ansökan om stöd till bostadsanskaffning. X bör dock ta kontakt med 

annan myndighet med matchande stöd. (Icke gynnande beslut 2) 

 

Bedömer att behovet av stöd inte kan tillgodoses av enbart av bistånd i form av boende och dess 

utförande insats. X hänvisas istället att upprätta kontakt hos annan myndighet. (Icke gynnande 

beslut 3) 

 

Järvinen (1995, s. 5) menar att det är fel att anta att alla individer som saknar tak över huvudet 

kan erbjudas det stöd de behöver genom att tillhandahålla en bostad. Ovanstående citat påvisar 

hur vissa klienter bedömdes ha mer omfattande behov av stöd, varpå de mottogs av ett icke 

gynnande beslut och hänvisades istället till annan myndighet eller instans som kan erbjuda stöd 

som motsvarar deras behov. I samband med detta konstrueras bilden av klienterna där de 

bedöms vara för socialt utsatta i förhållande till insatsen och dess stöd, något som styrker det 

Järvinen (1995, s. 5) förespråkar; att vissa klienter har mer omfattande behov av stöd som inte 

enbart kan tillgodoses genom en bostad.  

6.2.4 Konstruktionen av bilden klienten som gör felaktiga val  
Urek (2015, s. 453) menar att socialarbetare använder olika tekniker som exempelvis att 

uttrycka ett påstående eller tala för ett specifikt synsätt i försök om att övertyga klienten samt 

förespråka sin ståndpunkt. Detta har varit synligt i utredningarna då socialsekreteraren använt 

olika makttekniker för att påverka och styra individen samt definiera vilka tankesätt som är 
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tillåtna (Börjesson & Rehn, 2009, ss. 10-11). Ytterligare teknik som är synlig i utredningarna 

är hur socialsekreteraren försöker styra klienten i vissa handlingsalternativ. Denna teknik kallar 

vi för den styrande tekniken. I de fall klienten inte följer det handlingsalternativ som 

socialsekreteraren anser vara lämpligt konstrueras bilden av klienten där denne betraktas göra 

felaktiga val. Konstruktionen kan förstås mot bakgrund till individens skyldighet att ta ansvar 

enligt SoL 4:1 där klienten ska verka för att tillgodose sina behov, men valt att inte göra det av 

olika anledningar. Cronley (2010, ss. 319-321) menar att varje individ utifrån sina erfarenheter 

och kunskaper skapar sin egen bild och uppfattning av den sociala verkligheten. Individers olika 

handlingsval och värderingar kan därför skilja sig åt, men hänvisning till olika subjektiva 

verklighetsuppfattningar.  
 

X har tackat nej till jobberbjudanden eftersom X inte är nöjd med sitt boende. Undertecknad 

(socialsekreteraren) informerar att jobb ökar chanserna till att få en lägenhet på den reguljära 

bostadsmarknaden. X säger att det inte är tänkbart att börja jobba så länge X inte har ett stadigt 

boende. (Icke gynnande beslut 1) 

 

I ovanstående citat framkommer att klienten har tackat nej till arbete då denne är missnöjd med 

sin aktuella boendesituation. Socialsekreteraren har då informerat att ett arbete ökar klientens 

möjlighet till att få en lägenhet på den reguljära bostadsmarknaden. Huruvida socialsekreteraren 

har skäl för att styra en klient i en viss uppfattning är inget vi avser att värdera. Det intressanta 

är att det faktiskt förekommer då det bidrar till att framställa klienten som att denne gör felaktiga 

val, något som konstruerar bilden av klienten som sådan. I citat är det synlig hur klientens 

sociala verklighetsuppfattning skiljer sig mot socialsekreterarens. I samband med den 

information som ges i respons till att klient tackat nej till arbete finns det skäl att anta hur 

socialsekreteraren indirekt även ifrågasätter klientens sociala verklighet.  
 

X berättar att X fått diagnosen ADHD för två veckor sedan och att X fick medicin ordinerat, 

dock vill inte X ta sin medicin. Undertecknad betonar vikten av att ta sin medicin om läkare 

har bedömt att X behöver det. Det är oklart varför X inte vill ta sin medicin. (Icke gynnande 

beslut 2) 

 

Citatet ovan är ytterligare exempel på där socialsekreteraren framför en viss ståndpunkt som 

kan stå i opposition till klientens sociala verklighet. Detta uttrycks skriftligen i utredningen och 

då språk bidrar till att konstruera den sociala verkligheten inom olika kontexter (Payne, 2015, 

s. 40-42) bidrar därför socialsekreteraren till att konstruera bilden av klienten till den som gör 

felaktiga val. Vidare i utredningen framkommer att klienten inkommit med ett brev där klienten 
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vill förklara sig och förtydliga den oklarhet som socialsekreteraren framfört i utredningen. 

Klientens motivering till sina val grundas i sitt tidigare missbruk och att medicinering inte anses 

vara aktuellt då klienten menar att det finns en risk för att återgå till missbruk. Denna 

uppfattning baseras på klientens tidigare kunskap och erfarenhet, något som skiljer sig från 

socialsekreterarens. Återigen avser vi inte att värdera klientens val utan att poängtera 

innebörden eller konsekvensen av socialsekreterarens försök att leda klienten i en viss 

uppfattning, vilket är att framställa och konstruera bilden av klienten på ett visst sätt. I samband 

med att klienten väljer att förklara sig redogör klienten för sin sociala verklighet som kan antas 

ha ifrågasatts av socialsekreteraren och citatet ovan exemplifierar de motsägelser som kan 

framkomma i olika verklighetsuppfattningar, något Urek (2015, s. 452) förespråkar.  
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Kapitel 7: Avslutande diskussion  
Studiens syfte var att undersöka hur bilder av personer som befinner sig i en hemlös situation 

konstrueras i socialtjänstens utredningar för bistånd enligt SoL 4:1 i form av stöd till 

bostadsanskaffning eller boende. Efter analys har vi fått fram ett resultat som bekräftar 

konstruktionen av olika bilder avseende klienterna i socialtjänstens utredningar, vilket skett 

genom socialsekreterarens språkbruk och olika makttekniker. Konstruktioner har skiljt sig åt 

beroende på om utredningen resulterat i ett gynnande eller icke gynnande beslut. Utifrån de 

olika konstruktionerna, hur materialet är utformat samt vad som framkommer i utredningarna 

kunde vi som läsare av det empiriska materialet ledas i en viss uppfattning. Även om 

språkbruket i utredningarna var neutralt och inte värderande, var det ändå möjligt att utläsa den 

uppfattning som socialsekreterare hade om klienten och vad de avsåg att förmedla. Det här 

bekräftar Olaisons (2010, s. 502) synsätt om att socialsekreterare presenterar beslut på ett 

övertygande sätt, vilket förklarar varför vi styrdes till en viss uppfattning. Vi anser därför det 

vara logiskt att styras till en viss uppfattning, men viktigt att vara medveten och förhålla sig 

kritiskt till det. Annars kan man som läsare av utredningarna riskera att omedvetet överta vissa 

föreställningar, upprätthålla och rekonstruera befintliga konstruktioner av bilder avseende 

hemlösa individer.   

 

Studiens två frågeställningar var; På vilket sätt konstrueras bilder av personer som befinner sig 

i en hemlös situation i socialtjänstens utredningar med gynnande respektive icke gynnande 

beslut? Hur uttrycks och skapas sociala verkligheter i socialtjänstens utredningar inom ramen 

för kategorier och sociala konstruktioner gällande personer som befinner sig i en hemlös 

situation? Resultatet visar på att socialsekreteraren använder olika makttekniker; den 

framställande tekniken, den rättsliga tekniken och den styrande tekniken. Dessa tekniker 

används för att förmedla en ståndpunkt eller kontrollera hur något presenteras, något som 

påverkar hur bilder av klienten konstrueras. Teknikerna kan därför förstås som verktyg i att 

styra läsaren till en viss uppfattning om klienten och olika konstruktioner. Resultatet synliggör 

dessutom hur hemlöshet som konstruktion kan antas förstås utifrån individuella eller 

strukturella faktorer beroende på vilka bilder avseende klienten konstrueras, vilka framställer 

klienten som antingen ett objekt eller subjekt i förhållande till sin aktuella situation. Vid analys 

har det dock framkommit att forskning och det empiriska materialet inte alltid stämmer överens 

vad gäller konstruktioner och deras synsätt på hemlöshet som ett individuellt eller strukturellt 

problem. Studiens resultat har förståtts utifrån den vetenskapliga referensramen som bland 
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annat talar för att konstruktioner om hemlöshet innefattar flera olika omfattande sociala 

problem, som missbruksproblem (Järvinen, 1995, s. 6), psykisk sjukdomar (Bogard, 2001, ss. 

439) samt ekonomisk utsatthet (Kingfisher, 2007, ss. 94-96). Efter en noggrann jämförelse 

mellan tidigare forskning och studiens resultat har vi funnit likheter mellan konstruktionerna 

där resultatet även bekräftas av tidigare forskning om hemlöshet som social konstruktion. Vi 

har fått liknande resultat, dock utifrån en annan kontext, och därför kan fenomenet antas 

förekomma utanför Boköpings kommun.  

 

Vår studies teoretiska utgångspunkter har präglats av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

samt maktens tekniker. I analysen har våra teoretiska utgångspunkter bidragit med att förstå hur 

maktrelationen mellan socialsekreteraren och klienten ser ut samt hur makt har använts genom 

olika tekniker i syfte att konstruera bilder av klienten på olika sätt. Med hjälp av språkets makt 

har vi kunnat förstå och kopplat klientens situation till vissa konstruktioner. Då språket i 

utredningarna påverkar den situationen som beskrivs är socialsekreteraren med och konstruerar 

bilder av klienten utifrån socialsekreterarens maktposition i förhållande till klienten (Börjesson 

& Rehn, 2009, s. 79). 

 

Vi har i vår studie använt oss av innehållsanalys som metodval, något som hjälpt oss avläsa och 

identifiera mönster samt kategorier i vårt empiriska material. Kategorierna fungerade som en 

grund vid utläsning av vilka konstruktioner som framkom i socialtjänstens utredningar. 

Alternativa metodval kanske skulle innebära mindre fokus på textens innehåll då det är en 

central utgångspunkt i en innehållsanalys för att skapa förståelse (Bryman, 2018, ss. 357-358), 

något som därmed kan påverka hur konstruktioner avläses och uppfattas. Trots att metodvalet 

var relevant i förhållande till vår forskningsfråga var genomförandet av en innehållsanalys 

någorlunda problematiskt. Detta då kodning skedde manuellt där våra tidigare kunskaper 

medvetet eller omedvetet fick en inverkan i hur vi valde att koda innehållet. Även om kodningen 

baserades på termers kvantitet, så tolkades ändå innehållet i olika omfattning mot bakgrund av 

våra tidigare kunskaper och erfarenheter. Vi försökte tolka innehållet utifrån vad som faktiskt 

framkom i utredningarna samt utifrån allmänna definitioner som vi redogjort för i syfte om att 

minimera vår subjektiva inverkan vid kodning och tolkning. Något ytterligare som varit 

problematiskt är hur kritiska vi kunnat vara i förhållande till valda analysmetod. Då en 

innehållsanalys avser att skapa förståelse och inte ifrågasätta (Bryman, 2018, s. 640) har vi varit 

begränsade i vårt kritiska synsätt. Vi har dock behövt ha ett kritiskt synsätt på konstruktionerna 

i vårt empiriska material för att inte omedvetet bidra till att reproducera dessa.  
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En mer eller mindre oundviklig och problematisk aspekt med vår studie är att vi som författare 

bidrar till att reproducera föreställningar samt rekonstruera befintliga konstruktioner i samband 

med språket, något som Svensson (2019, s. 37) menar sker när individer använder språk. Utifrån 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv bidrar vi i vår problemformulering, vår redogörelse av 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter samt i vår analys och resultat till att konstruera 

och upprätthålla bilder av personer som befinner sig i en hemlös situation. Vårt språkbruk har 

därför noggrant övervägts och varit något som vi reflekterat mycket kring då vi som författare 

besitter en viss makt i att kunna påverka hur dessa konstruktioner framställs och förstås. Att 

reproducera föreställningar samt rekonstruera befintliga konstruktioner är även något 

oundvikligt. Vårt sätt att bemöta detta har varit att bidra till konstruktioner som är förankrade i 

det empiriska materialet, för att inte bidra till föreställningar som skiljer sig ifrån det vi kan 

utläsa i utredningarna. Att bidra till att konstruera bilder av personer som befinner sig i en 

hemlös situation som inte stämmer överens med innehållet i det empiriska materialet anser vi 

vara fel. Denna åsikt har två centrala grunder; dels utifrån ett vetenskapligt sammanhang då vår 

studie avser att bidra med nya kunskaper, men huvudsakligen anser vi det vara etiskt fel då hela 

grupper av klienter till följd av valet att avidentifiera individerna kan stigmatiseras eller 

diskrimineras genom publicering av inkorrekt forskningsresultat. Vi har därför verkat för att 

redogöra för den sociala verkligheten som presenteras i utredningarna om rätten till bistånd i 

form av stöd till bostadsanskaffning eller boende.  

7.1 Studiens kunskapsbidrag och framtida forskning  
Vår förhoppning är att denna studie ska bidra med en fördjupad förståelse om hur bilder av 

personer som befinner sig i en hemlös situation konstrueras i socialtjänstens utredningar för 

bistånd enligt SoL 4:1 i form av stöd till bostadsanskaffning eller boende. Vår förhoppning är 

även att ha bidragit med kunskap om hemlöshet som konstruktion utifrån avgränsad kontext. 

Att få kunskap om konstruktioner i socialt arbete kan för en socialarbetare innebära möjligheten 

till insikt eller ökad medvetenhet för hur ens arbete bidrar till att konstruera och rekonstruera 

konstruktioner samt upprätthålla maktstrukturer, vilka påverkar klienter på olika sätt. Oavsett 

om man är yrkesverksam inom socialt arbete eller ej är det bra att ha förståelse om 

konstruktioner som fenomen då det innebär ökad medvetenhet, något som kan minimera risken 

att stigmatisera eller diskriminera individer eller grupper.  

 



  

53 

Då konstruktionen inte är något bestående utan förändras i takt med samhället anser vi det vara 

viktigt att studera konstruktioner av olika fenomen, i detta fall bilder av personer som befinner 

sig i en hemlös situation. Även om det finns aktuell bedriven forskning kring hemlöshet som 

konstruktion så är det något som alltid behöver utvecklas och förnyas, då konstruktioner 

ständigt befinner sig i revidering. Förslag på vidare forskning kan vara att studera andra 

konstruktioner än de inom ramen för hemlöshet eller att studera hur klienter påverkas av 

konstruktioner i termer av identitet, roller, stigma och handlingsmöjligheter eller begränsningar. 
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