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Sammanfattning/Abstract 
 

Syftet med studien är att belysa frivillighetsorganisationers arbete med hemlöshet i 

Sverige, Polen och Kanada genom att, utföra en komparativ analys av deras 

tillvägagångsätt och metoder i relation till olika välfärdskontexter. Studien insamling av 

primärdata är gjord genom semistrukturerade intervjuer med tre nyckelrespondenter från 

respektive land. Intervjufrågorna är framtagna utifrån det syfte och frågeställningar som 

genomsyrar studien och för att få fram frivillighetsorganisationernas egna upplevelser om 

relationen till hemlöshet och välfärdsstaten. Materialet analyserades därefter utifrån en 

historisk och traditionell komparation av organisationernas ökade utrymme i den 

tillbakadragande välfärdsstaten. Slutsatsen i denna studie är att 

frivillighetsorganisationerna bör kräva mer utrymme i samhället, främst i Sverige och 

Polen. Utifrån välfärdsstatens tillbakadragande bör kommunikation och samarbete öka 

mellan frivillighetsorganisationer och den offentliga och privata sektorn inom arbetet med 

hemlöshet i respektive land.  

 

Nyckelord: Frivillighetsorganisationer, Sverige, Polen, Kanada, komparativ analys, 

välfärdsstat 

 

 

The purpose of the study is to illustrate the NGO:s work with homelessness in Sweden, 

Poland and Canada by, a comparative analysis of their approach and methods in relation to 

different welfare contexts. The study’s collection of primarily data is done through semi-

structured interviews with three key respondents from respective NGO:s and  countries. 

The interview questions are compiled from the purpose and the question formulation of the 

study and to elicit the NGO:s own experiences in relation to homelessness and the welfare 

state. The material that was collected in the study was analyzed through a historical and 

traditional comparison of organizations increased space in the retreat of the welfare state. 

The conclusion of the study is that NGO:s should demand more space in the society, 

mainly in Sweden and Poland, and to increase communication and cooperation to the 

public and private sector in the work with homelessness in respective country.  

 

 

Keywords: NGO:s, Sweden, Poland, Canada, comparative analysis, welfare state 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 
 

Hemlöshet är ett omfattande problem, både nationellt och internationellt. United Nations 

Commission on Human Rights uppskattade 2005 att det fanns omkring 100 miljoner 

hemlösa runt om i världen. Denna siffra förändras tillföljd av globala förändringarna och 

vilken definiton som används och som i många fall kan leda till mänskligt lidande.  Detta 

är ett allvarligt problem som bör uppmärksammas mer, då det bland annat strider mot FN:s 

allmänna förklaring artikel 22, där varje individ har olika ekonomiska, kulturella och 

sociala rättigheter i samhället för att nå en skälig levnadsnivå. Magnusson (2006) beskriver 

att den sociala välfärdsmodellen idag är utsatt för olika påfrestningar, som exempelvis 

globaliseringen. I detta existerar bland annat hemlösheten, som är beroende av 

välfärdsstatens upp och nedgångar.  

 

En fråga som uppkommer ofta om hemlöshet är just, vad är hemlöshet? Det finns ingen 

global definition av hemlöshet, enligt FEANTSA European observatory on homelessness 

(2014a), dock pågår ett omfattande arbete och diskussioner för att försöka framta en 

gemensam definition inom EU. Definitionen av hemlöshet varierar i de flesta länderna. 

Finland, Irland och Sverige har en gemensam definition av vad hemlöshet är, medan 

majoriteten av EU-länder har egna definitioner. I en forskningsrapport (SOU 2001:95) 

konstaterades det, att det finns ett brett spektrum av orsaker till varför människor blir 

hemlösa. En orsak är vräkning som kan ha uppstått av olika anledningar, exempelvis 

ekonomiska svårigheter, missbruk eller psykisk ohälsa. En annan orsak som nämns i 

forskningsrapporten, är att olika strukturer i samhället gör det svårt för människor att äga 

eller hyra en bostad och blir således hemlösa. Enligt Jones & Crook (2001) är det främst 

fattigdom som bidrar till hemlöshet. Andra orsaker är exempelvis dyra bostäder, missbruk, 

lågavlönade jobb och ändringar i det sociala skyddsnätverket. 

 

Arbetet med hemlöshet utförs av olika aktörer i samhället. Olsson (2007) refererar till 

Trydegård (2001) (citerad i Löfstrand, C. & Nordfeldt, M., 2007), som nämner olika 

sektorer inom välfärdssystemet. De olika sektorerna benämns som offentlig-, privat- och 

ideell sektor och i den ideella sektorn definieras även NGO:s (frivillighetsorganisationer). 
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Sedan 1990-talet har andelen anställda inom de olika sektorerna varit oförändrade, då 

andelen anställda i Sverige främst varit verksamma inom den offentliga sektorn, cirka 90 

%. Under den senaste tiden har dock denna siffra förändrats. Den privata sektorns andel 

har ökat och den offentliga sektorn minskat. Den sektor som främst kommer att vara i 

fokus för det här arbetet är den ideella sektorn – som vi har studerat i tre länder. En 

frågeställning som Abrahamsson (1992) tar upp är varför det finns organisationer och 

behövs dem? Vidare beskriver författaren att organisationer grundas utifrån människors 

rationella tankar och idéer om ett mål, som delas med andra individer i liknande 

situationer.  

 

Relationen mellan välfärdsstat och NGO:s är något som många har studerat, Olsson (2007)  

ställer frågan: ”Hur kommer det sig att i det moderna svenska generella välfärdssystemet 

finns kristna frivillighetsorganisationer, som arbetar med hemlösa? ”(s.246). Kan orsaken 

vara välfärdsstatens tillbakadragande, vilket har gett andra sektorer mer utrymme? 

(Jönsson, 2014a). Vart kan de hemlösa vända sig till när välfärdsstaten inte är tillräcklig? 

Hur ser det ut i Sverige och andra delar av världen? En forskningsrapport (SOU 1993:82) 

visar att av alla hemlösa i Sverige hade 12 procent enbart varit i kontakt och fått stöd av 

frivillighetsorganisationer. Vilket leder till ytterligare frågor som vilka roller organisationer 

har i välfärdsstaten och kan deras metoder vara en av lösningarna till att hemlösheten 

minskar runt om i världen? Det leder även till diskussionen om välfärdsstatens 

tillbakadragande och vem som ska ta över utrymmet. Dessa är några av de aspekter och 

frågeställningar som vi vill belysa genom att göra en komparativ analys av hur NGO:s 

arbetar med hemlöshet och deras relation till välfärdsstaten.   
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1.2 Syfte 
 

Syftet med studien är att belysa frivillighetsorganisationers arbete med hemlöshet i 

Sverige, Polen och Kanada genom att, utföra en komparativ analys av deras 

tillvägagångsätt och metoder i relation till olika välfärdskontexter. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur ser samarbetet, roller och ansvarsfördelningen - ut i respektive land och i relation till 

undersökt NGO-verksamhet i de tre länderna?    

• Vilka tillvägagångsätt och metoder använder NGO:s  i arbetet med hemlöshet i respektive 

land?   

• Hur utvärderar de aktivt yrkesverksamma inom respektive NGO deras arbete med 

hemlöshet i respektive land?   
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2. Kunskapsläget 
 

De sociala aktörerna som uppsatsen kommer att utgå från är NGO:s. Som tidigare nämnt 

ingår organisationer i den ideella sektorn, då de arbetar ideellt och målinriktat. Vi vill 

upplysa NGO:s arbete med hemlöshet, då vi uppfattar att det redan finns mycket forskning 

om socialtjänsternas insatser och stöd mot hemlösheten. 

2.1 Frivilliga organisationers roll i samhället 
 

Olsson, Nordfeldt, Larsson & Kendall (2005) nämner i sin rapport att NGO:s och 

folkrörelser i Sverige - internationellt, kallas ofta för den tredje sektorn - då de uppfyller 

flera och viktiga roller i samhället. Den tredje sektorn brukar även förknippas med som en 

stark röst i samhället för olika grupperingar, klasser eller människor som lever i utsatthet. 

Sverige har en lång tradition och historia med god kommunikation och kontakt mellan 

frivilliga organisationer och stat. I en forskningsrapport (SOU 1993:82) beskrivs det att 

socialutskottet i riksdagen uttalade sig positivt om frivilligorganisationer och att det är ett 

utmärkt komplement till socialtjänsten.  Styrkan som NGO:s har politiskt och socialt 

beskrivs ha blivit starkare sedan 1970-talet. Detta hänger samman med de uppdrag och 

uppgifter som den tredje sektorn har, exempelvis är och bidrar ett flertal av 

frivilligorganisationerna med tjänster och stöd för olika utsatta grupper, åt samhället. En 

annan styrka som den tredje sektorns har är ett stort antal medlemmar i de olika 

organisationerna och relativt goda inkomster av medlemmarna. Utöver detta förklaras det 

att en anledning till att denna sektor växer är politiska förändringar och utförsäljning av 

statliga företag (Olsson et.al., 2005). 

 

Ahrne & Papakostas (2014) benämner begreppet ” övergivna utrymmen och nya 

frivilligorganisationer”, som beskriver organisationers olika stadier och utveckling i 

förhållande till nyare organisationers uppkomst och sambandet mellan dem. Som exempel 

nämner författarna att en del av folkliga organisationer har blivit mer utav ett företag än en 

förankrad organisation med aktiva medlemmar. Organisationers inflytande och existens är 

starkt förknippad med den ekonomiska situationen i länderna, samt hur och på vilket sätt 

olika företag ägs. ”Outsourcing” kan beskrivas som en utlåning av tjänst eller verktyg som 

är i en regi men sedan ersätts av någonting annat i dess plats men med samma typ av mål.  
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Olsson et al. (2005) beskriver den övergripande förändringen av organisationer, 

exempelvis socialtjänsten, till att frivilligorganisationer har ett stort inflytande ur ett 

historiskt perspektiv. Från en stark lutheransk kyrka som tog hand om de mest utsatta, 

neoliberalismen och politiska förändringar till krisen på 1990-talet som stärkte den tredje 

sektorns roll. 

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), (2014) beskriver i sitt 

dokument att NGO:s oftast är de som driver på arbetet för att lösa hemlöshet, vilket har en 

historisk förklaring menar MUCF. Det har en historisk förklaring menar MUCF. I och med 

NGO:s långa arbete med hemlöshet har och uppfyller de en speciell plats i det generella 

välfärdssystemet, dels ger de stöd som socialtjänsten inte kan leverera, dels som 

serviceleverantör åt kommunerna. Det beskrivs vidare av MUCF att det är viktigt att notera 

att ett stort antal av NGO:s vilar på kristen grund och kristen syn på människor som oftast 

betyder en helhetssyn på människor och starkt förknippas frivillighet och har en likartad 

ideologisk grund kring detta. Det beskrivs även att dessa NGO:s utgör en viktig plats bland 

samhällets stödinsatser och bidrog till att denna typ av hjälp kunde existera och växa sig 

starkare efter 1990-talskrisen, där de offentliga insatserna minskade gavs större utrymme åt 

NGO:s.   

 

Johansson, Kassman & Scaramuzzino (2011) påvisar forskning om en förändring i 

samhället där den traditionella staten är på väg att få mindre inflytande i samhället och där 

den nya ”svagare” staten ger mer uppdrag och riktlinjer till andra organisationer eller 

maktstrukturer. En del av detta beskrivs som nätverk styrning där exempelvis NGO:s och 

statliga myndigheter har ett forum eller partnerskap kring viktiga frågor eller uppdrag. 

Detta sätt att styra beskrivs som deltagande stat, där staten tillsammans med organisationer 

utför och arbetar. Staten välkomnar organisationer och erbjuder dem inflytande, resurser 

och status över till exempel offentlig politik och i utbyte förklaras det att organisationerna 

ska visa kompromissvilja. Johansson et.al (2011) diskuterar vidare hur ansvar fördelas i 

samhället, där civilsamhällets organisationer oftast ses som en viktig väg för inflytande och 

skolning av demokrati. Här syns även en viss konflikt mellan serviceutövare under 

kommunal regi, politik och privata organisationer som utövar social service i uppdrag från 

kommun eller stat.  
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Johansson, Kassman & Scaramuzzino (2011) skriver att de moderna idéburna NGO:s 

befinner sig i en ny situation, där de har ett ansvar och i många fall ses som experter inom 

sitt specifika område. Jämfört med andra länder har exempelvis Sverige en förhållandevis 

låg andel människor som jobbar inom ideell sektor, men med ett stort antal frivilliga i 

jämförelse med andra europeiska länder. En viss skillnad i hur och vilka typer av 

frivilligorganisationer som är aktiva syns inom Europa, där Skandinavien syd och 

Östeuropa utmärker sig i skillnader på organisationstyper (Johansson, Kassman & 

Scaramuzzino, 2011).  

 

Kosny & Eakin (2008) förklarar i sin rapport om NGO:s viktiga roll, av olika stöd som 

frivilligorganisationer bidrar med. Stöder generellt från NGO:s har börjat utvecklas till 

någonting mer än enbart tillfälligt stöd och det verkar som att landskapet för socialt stöd 

håller på att ändras. Ett annat exempel på förändring förklaras vara högre krav på den 

personal som anställs hos de olika organisationerna, samt en dedikation för jobbet med att 

stödja och hjälpa människor. Vidare beskrivs det att NGO:s sällan betraktas som riktiga 

arbetsplatser av privata organisationer eller myndigheter, även om majoriteten av de som 

jobbar inom NGO:s (tredje sektorn) är avlönade. 

2.2 Välfärdsstatens organisering kring hemlöshet 

2.2.1 Definition av hemlöshet 

Socialstyrelsens (2011) definition av hemlöshet beskrivs genom att det finns fyra 

situationer i Sverige då en människa uppfattas som hemlös. Den första situationen är då det 

gäller akut brist på tak över huvudet och att personen har blivit hänvisad till ett 

akutboende, härbärge eller är uteliggare. Den andra situationen gäller när en person som är 

intagen eller inskriven på antingen en kriminalvårdsansalt, behandlingsenhet eller 

stödboende inom landsting, socialtjänst eller privat, dessutom planeras skrivas ut tre 

månader efter mätperioden och att personen inte har en bostad efter honom/hon har blivit 

utskriven. Den tredje situationen är när en person som bor i en av kommunens ordnande 

boendelösningar, vilket kan vara försökslägenhet eller liknande. Den fjärde och sista 

situationen är när en person bor tillfälligt eller kontraktslöst hos kompisar, bekanta, 

familjen eller släktingar och inneboende eller tillfälligt andrahandskontrakt hos 

privatperson. Dessa situationer gäller när en person inte har tillgång till den ordinarie 

bostadsmarknaden. 
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Polen har under de senaste två decennierna genomgått stora förändringar i samhället. 

Omstruktureringen och förändringen är till största del synlig inom östblocket efter 

kommunismens fall 1989 i Polen, som öppnade upp landet, samt den ekonomiska krisen 

under tidigt 1990-tal som påskyndade förändringsprocessen av exempelvis ekonomi, 

politik och handel. Detta påverkade många människor på olika sätt och blev som en 

ekonomisk chock för många. Uppdelningen blev till stor fördel för ett fåtal, medan många 

fick det svårt med jobb efter tillsättningen av nya krav i det marknadsekonomiska Polen. 

Hemlösheten växte och det stöd som socialtjänsten bidrog med i landet räckte inte till. 

Innan 1989 fanns det exempelvis ingen officiell arbetslöshet eller hemlöshet, då sociala 

problem inte fanns. Först efter kommunismens fall blev det möjligt att på riktigt ta tag i 

hemlöshetsproblemtiken och efter EU inträde 2004 började Polen få mer ekonomiskt stöd 

för arbetet med hemlöshet, nämner FEANTSA (2014b). Enligt Miejski osrodek pomocy 

spolecznej [MOPS]
1
 (2013), definieras hemlös i Polen som när en person inte har ett eget 

hem/plats som räknas som en bostad med en dörr som går att låsa, detta sedan ett nytt 

inträde av en definitionsbestämmelse som trädde i kraft år 2013. 

Jämfört med många andra länder i västvärlden har Kanada inte en stor hyreshussektor. 

Hyreshusen definieras i Fallis (2010) rapport, där bostäder ägs och underhålls av staten 

eller NGO:s, som sedan tillhandahålls till residenter till en lägre kostnad. I Kanada har det 

dock skett en skärpning av hemlöshetspolitiken efter krisen på 1990-talet, då den federala 

regeringen sänkte sina investeringar i prisvärda hus och pension, vilket skapade en höjning 

i andelen hemlösa. The Homeless hubs hemsida (2014a) lyfter bristen på tillräckligt många 

prisvärda bostäder i Kanada för exempelvis ungdomar som flyttar hemifrån, ensamstående 

föräldrar, äldre och personer med låga löner, vilket anses har bidragit till ökad hemlöshet 

på ett betydande sätt. Idag, enligt The Homeless Hub (2014b), definierar Kanada 

hemlöshet utifrån ETHOS definition, som är en slags definition av hemlöshet utarbetad av 

European Federation of National Organisations working with the Homeless FEANTSA, 

(2011).  

 

                                                 
1
 MOPS kan tilliknas som Polens Socialtjänst.  
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2.2.2 Förekomst av hemlöshet  

I ovanstående text definieras delvis hemlöshet i Sverige utifrån de fyra olika situationerna, 

vilket kan skilja sig från andra definitioner runt om i världen och insatser från olika 

myndigheter och organisationer.  

 

Hemlöshet kan definieras på olika sätt och finns det olika typer insatser i olika parter hos 

länderna. I den senaste nationella mätningen av hemlöshet i Sverige maj 2011 av 

Socialstyrelsen, rapporterades att omkring 34 000 människor i Sverige hemlösa. 

(Socialstyrelsen, 2011). Idag saknar Sverige en nationell plan kring hemlöshet, enligt M. 

Blid (personlig kommunikation, 9 april 2015) och enligt Länsstyrelsen (2012), har Sverige 

enbart en nationell hemlöshetssamordnare. Socialstyrelsen (2014) hävdar även i en öppen 

jämförelse av hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden, att mindre än en fjärdedel 

av kommunerna har en övergripande plan mot hemlöshet.  

Polen idag saknar en nationell handlingsplan gentemot hemlöshet och använder främst 

metoder i olika former av direkt stöd exempelvis härbärgen, i jämförelse med 

förebyggande insatser. En officiell siffra på hur många hemlösa det finns i Polen är svårt 

att hitta beroende på källa, det beräknas dock finnas mellan 30 000 och 200 000 hemlösa. 

En av metoderna som används för att stödja hemlösa (municipal housing), verkar vara 

tillräckligt enligt myndigheterna själva (European Social Watch, 2010).  

I en kanadensisk rapport från 2014 uppgavs det finnas 35,000 personer som är hemlösa 

varje natt i Kanada och varje år uppskattas det finnas omkring 250,000 kanadensare som 

upplever hemlöshet (The Homeless hub, 2014).  

 

2.2.3 Hemlöshetens kostnader 

De sociala utgifterna i Sveriges statsbudget år 2014, var enligt Ekonomifakta (2014) 

exempelvis 110 miljarder tillräknat åt ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, 

61,6 miljarder till hälsovård, sjukvård och social omsorg, samt 80,8 miljarder kronor till 

ekonomisk trygghet för familjer och barn.  
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Polen prioriterar inte den sociala välfärden i sin budget, enligt en rapport av Eurostat, och 

där endast 0,8 procent av budgeten går till det ändamålet, nämner Voxeurop (2009). 

NGO:s har länge pekat på att situationen i landet är kritiskt och att många lever i 

fattigdom, vilket har ökat medvetenheten om att en förändring krävs.  Detta i sig visar på 

att många NGOs existerar och arbetar med social problematik enligt NGO Polen (2014). 

Även Social Work and Society (2015) nämner att socialt arbete generellt är väldigt 

lågprioriterat i Polen och att de statliga/kommunala institutionerna saknar effektiva verktyg 

att hantera de sociala problemen.  

I en kanadensisk rapport (The Homeless Hub, 2014a) skrivs det att hemlöshet varje år 

kostar den kanadensiska ekonomin omkring 7 miljarder dollar. Kanadensarna uppger även 

att de är medvetna om att det krävs mer arbete inom vissa områden. Exempel på områden 

är fler robusta lösningar för ungdomar i hemlöshet, kvinnor som flyr från våld och 

personer med aboriginskt ursprung som lever i hemlöshet, vilket de nu håller på att 

undersöka och komma fram med lösningar och interventioner som skall vara till hjälp för 

dessa grupper. Idag saknar Kanada en övergripande nationell strategi utan det är mer 

utarbetat i provinser och städer. (The Homeless Hub, 2015a).  

2.3 Vetenskapsteoretiska perspektiv 
 

Det vetenskapsteoretiska perspektivet och positioneringen i vår uppsats är hermeneutiken. 

Detta passar vårt arbete eftersom hermeneutiken främst utgår ifrån förståelse och tolkning, 

enligt Nationalencyklopedin [NE] (2015). Kortfattat förklaras hermeneutik som 

tolkningskonst, där utlägg, förklaring och uttydning är grunden. Vidare beskrivs det att 

hermeneutiken bör användas inom humaniora precis som naturvetenskapen förklarar 

orsaker och samband. I det hermeneutiska perspektivet är medvetenheten och tolkningen 

av kulturyttringar av stort värde utifrån det mänskliga medvetandet. Hermeneutiken är en 

empirisk kunskapsteori, precis som positivismen, men används mest inom humaniora där 

det har en viktig roll. Eriksen, Tranoy & Floistad (1985) förklarar att det som sker och har 

skett har historisk betydelse som spelar roll kring den information vi tolkar. Livsvärden är 

en grund som även spelar en stor roll inom hermeneutiken där människors erfarenheter och 

sammanhang påverkar förståelsen och förförståelsen. Förförståelse beskrivs vara en viktig 

beståndsdel i hermeneutiken eftersom det påverkar den som tolkar informationen. Vår 

positionering i denna uppsats är således hermeneutiken.  
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2.4 Teoretiska perspektiv 

De moderna välfärdsstaternas olika traditioner växte fram ur ett historiskt övergripande 

system (den europeiska modellen) vars syfte var att få bort okunnighet, smutsighet och 

fattigdom. Välfärdsstaternas tillväxt hade sina höjdpunkter under den andra industriella 

revolutionen. Runt om i världen finns det olika välfärdsstatssystem som brukar 

klassificeras inom tre olika välfärdsstadsregimer som Esping-Andersens teori grundar sig 

på, utifrån Johansson (2008). Den första är den liberala välfärdsstatsregimen, som går ut på 

att de som endast är mest behövande skall få offentliga ersättningar och att det styrs 

mycket av marknaden i landet. Detta system återfinns ofta i de engelskspråkiga länderna, 

som exempelvis Kanada. Den andra regimen, konservativ välfärdsstatsregim, skiljer sig 

från den liberala regimen, då det sociala nätverket som står för exempelvis omsorg och 

service för individen. Den konservativa regimen är främst lokaliserad i Centraleuropa, 

exempelvis i ett land som Polen. Den tredje regimen, enligt Esping-Andersen, är den 

socialdemokratiska välfärdsstatsregimen dit bland annat Sverige räknas och fokuserar 

förstärkande på de statliga insatserna (Johansson, 2008).  

 

Olsson & Nordfeldt (2008) tar upp det svenska välfärdssystemet som ett universalistiskt 

system som ska ta hand om alla. I studien beskrivs gränser mellan välfärdssystemet och 

frivilligorganisationerna och de roller ickevinstdrivande frivilliga aktörer har i samhället. 

Det universalistiska svenska systemet beskriver även Fitzpatrick & Stephens (2014) som 

att det finns begränsningar, och att det annars inkluderande systemet och att det inte visade 

sig bara stor skillnad på de familjeorienterade välfärdsystemen och det socialdemokratiska 

välfärdsystemet när det exempelvis handlade om unga hemlösa. Den icke vinstdrivande 

sektorn beskrivs ha en stark tradition av att hjälpa hemlösa, även historiskt innan 

välfärdstaten utvecklats och fortsätter att ha en viktig roll och expandera inom 

välfärdsamhället även när samhället ändras. 

Den teoreriska utgångspunkten är att socialhjälpen är annorlunda uppbyggt i de olika 

regimerna som Esping-Andersen nämner, i dessa regimer har även olika stark tredje sektor 

och har olika typer av relationer till välfärdsstaten (Olsson & Nordfeldt, 2008). Det 

beskrivs även att frivillighetsorganisationerna har lyckats att anpassa sig till dagens mer 

individualistiska hemlöshets paradigm med stor hjälp av deras synsätt och fokus på att 

hjälpa individen. Frivilligorganisationerna som finns kommer troligtvis få en större och 

viktigare roll i framtiden då det redan nu syns förändring i ansvar och utförande av stöd till 

hemlösa (Olsson & Nordfeldt 2008).  
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Välfärdsstatens tillbakadragande 

Olssons och Nordfeldt (2008) tar upp att frivillighetsorganisationerna troligtvis kommer att 

få en större och viktigare roll i framtiden. Skälet är välfärdsstatens tillbakadragande 

(Jönsson, 2014b). Jönsson (ibid.) påvisar att välfärdsstatens traditionella roll och 

lagstiftning i Sverige ändras, något som har lett till att den service som välfärdsstaten har 

representerat tidigare håller på att försvinna och arbetet har tagits över av NGO:s och den 

privata sektorn. Tillbakadragandet innebär, enligt Jönsson (2014a), en omorganisering av 

välfärdsstaten vilket gör att samhället går tillbaka till det traditionella systemet innan 

välfärdsstaten med välgörenhetsarbete. Detta utförs av traditionella filantroper och 

religiösa organisationer, som då tar hand om de "hjälplösa" medborgarna istället för att 

lyfta fram människors rättigheter till ett "normalt" liv och minimum existens inom det 

moderna samhället. 

 

Som tidigare nämnts i problemformuleringen har den offentliga sektorn sjunkit och den 

privata sektorn har ökat sedan 1990-talet (Olsson, 2007). Välfärdsstatens tillbakadragande 

har även lett till att NGO:s har kunnat utvecklas och givit människor en tredje sektor att 

välja sina insatser från istället för enbart den offentliga och den privata sektorn. Jönsson 

(2014a) menar dock att människor är rädda och ej villiga till att acceptera välfärdsstatens 

tillbakadragande och NGO:s nya roll i samhället 
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3. Metod 

Arbetet kommer att fokusera på två av de olika analysmetoderna inom det komparativa 

tillvägagångsättet. Den första är komparativ historisk analys, som beskrivs som en metod 

som tar upp kvalitativa och kvantitativa aspekter och fokuserar på historia, strukturer, 

processer och jämförelse, enligt Bryman (2011). Ett syfte som metoden har är att förklara 

samhällsfenomen, inte bara kausala förhållanden men även att testa hypoteser. Den andra 

inriktningen som beskrivs är den traditionella komparation som beskrivs vara en simplare 

klassisk jämförelse mellan två eller fler, samt likheter och skillnader mellan fall, menar 

Denk (2012). Vi kommer att använda oss utav en blandning av komparativ historisk analys 

och den traditionella komparationen utifrån det syfte och de frågeställningar som 

genomsyrar arbetet.  

 

Denk (2012) skriver i sitt kapitel om utveckling och utmaningar kring komparativ analys, 

att det finns en del positiva egenskaper som att metoden har under den senaste tiden 

genomgått en omfattande utveckling. Möjligheterna att jämföra fler fall har även ökat och 

att analysera faktorer på flera nivåer har stärkts. Angående utmaningar för komparativ 

metodologi skriver Bryman (2011) att komplexiteten i att analysera omfattande 

samhällsprocesser ibland kan bli för mycket för den komparativa metoden och att 

komplexa beroendeförhållanden är en utmaning att analysera och få med i sin studie.  

 

En utmaning som nämns i Bryman (2011) är att framtidens komparativa analyser måste 

kunna erbjuda möjligheter att analysera och identifiera fallens relevans, men även hantera 

temporära fall. Slutligen förklaras det att komparativ analys är en unik möjlighet att visa på 

likheter och skillnader mellan bland annat grupper, organisationer eller samhällen och att 

detta ger vidare möjlighet att förstå sociala företeelsers komplexitet. I vårt arbete kommer 

denna typ av metod ge oss möjligheten att påvisa skillnader och likheter mellan Polen, 

Kanada och Sverige med de olika frivilligorganisationerna vi valt och deras förhållande till 

välfärdsstaten på ett unikt sätt. 
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Kvantitativ och kvalitativt fungerar båda inom det komparativa tillvägagångsättet relaterat 

till vårt syfte och frågeställningar. Vi har valt att analysera vårt material utifrån de 

kvalitativa egenskaperna, exempelvis deltagarnas uppfattning, ord, kontextuell förståelse, 

mening och naturliga miljöer, då det passar bäst till vårt syfte och frågeställningar.  

Bryman (2011) tar upp några nackdelar med den kvalitativa inriktningen, som att det kan 

vara oklart med hur olika människor valts ut och att det kan vara svårt att replikera studien.  

 

En jämförelse kring strukturerad kontra ostrukturerad inriktning, är hur den kvalitativa 

ostrukturerade inriktningen får med aktörernas innebörd och begrepp som bygger på den 

empiriska informationen. Valet är således en blandning av kvantitativt och kvalitativ 

metod, vilket Bryman (2011) kallar för ”mixed methods” av komparativ forskningsstrategi. 

Detta innebär dock inte att vi utesluter vissa kvantitativa egenskaper till vår uppsats som 

statistik och siffor som kommer finnas med kvalitativa. I analysen tematiserades de olika 

svar, som vi fick från våra respondenter för att sedan strukturera upp resultatdelen utifrån 

relevanta teman och en tabell som redovisar en kunskapsöversikt. 

3.1 Urval  
Tabell 1. Bakgrundsdemografisk tabell över studien i ingående länder 

 Polen Sverige Kanada 

Estimeringar av antal 

hemlösa 

Mellan 30 000 

och 200 000 

(European Social 

Watch, 2010). 

34 000  

(Socialstyrelsen, 2011). 

35 000 till 250 000 

upplever hemlöshet 

(The Homeless 

hub, 2014a). 

Välfärdsmodell. 
(Johansson, 2008) 

Konservativregim  Socialdemokratiskregim  Liberalregim 

Befolkningsmängd  38 495 659 

(European union, 

2013) 

9 644 864 

(European union, 2014) 

35 158 300 

(Globalis, 2013) 

Studerad NGO Towarzystwo im 

swientego brata 

Alberta 

Frälsningsarmén Union Gospel 

Mission 

Respondenter från Poznan Stockholm Vancouver 

 

Organisationerna 

De NGO:s som ingår i denna studie är de frivilligorganisationer som presenteras i 

ovanstående tabell, Frälsningsarmén i Stockholm, Sverige, Towarzystwo im Swientego 

Brata Alberta (Brat Albert) i Poznan, Polen, och Union Gospel Mission i Vancouver, 

Kanada. Organisationerna Brat Albert och Union Gospel kom vi först i kontakt med under 

Mittuniversitetets andra praktikperiod på socionomprogrammet.  
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Frälsningsarmén valdes ut på grund av tidigare kunskap och likhet med de andra NGO:s 

som är i fokus under studien. Vi är medvetna om att frivillighetsorganisationerna har en 

religiös grund, vilket även speglas i deras metoder och tillvägagångssätt i deras arbete med 

hemlöshet. Uppsatsen kommer dock inte att ta upp detta som huvudfokus, då vi finner att 

många frivillighetsorganisationer idag har en religiös grund och att deras arbetssätt är 

präglat utifrån det. Det vi kommer att fokusera mer på under studien är vilken roll 

frivillighetsorganisationerna har eller kommer att ha i samhället i samband med 

välfärdsstaten och dess tillbakadragande. 

 

Organisationernas bakgrunder 

Den organisationen i Sverige som vi har tänkt analysera utifrån är Frälsningsarmén. 

Frälsningsarmén är en av Sveriges äldsta frivilligorganisationer och har sin grund inom 

metodismen (frikyrka). Organisationen finns starkt representerat i Sverige och i utlandet. 

Frälsningsarmen grundar sitt arbete i den kristna tron och har ett flertal sociala stöd och 

insatser däribland hjälp till hemlösa (Frälsningsarmén, 2015). 

 

Towarzystwo im swientego Brata Alberta i Polen är en frivillig fristående katolsk 

volontärorganisation som arbetar med hemlösa, akutboende, härbärgen med mat och stöd.  

Organisationen finns i nästan hela landet och samarbetar med kommuner, socialtjänster 

och privata aktörer för finansiering av sina verksamheter, men även av privatpersoner, 

personlig kommunikation. Organisationen har ett härbärge i Poznan, huvudkontoret och 

den största verksamheten bedrivs i Wroclaw (personlig kommunikation Elzbieta Mondry, 

2014-10-20). 

Den organisation som analyserades i Kanada ligger i provinsen British Colombia och i 

staden Vancouver. Organisationen heter Union Gospel Mission (UGM) och är lokaliserad i 

ett av de mest utsatta stadsområdena i Vancouver (Union Gospel Mission, 2015). 

Organisationen grundades omkring 1940, för att hjälpa män med alkoholmissbruk. Idag 

arbetar organisationen med bland annat hemlöshet, missbruksprogram för kvinnor och 

män, ungdomar, kvinnohem/stöd och barn (Union Gospel Mission, 2015). Organisationen 

utgår från den kristna läran och grundar sitt arbete med att hjälpa och stötta människor i 

utsatta situationer.  
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Städerna som dessa organisationer har sin verksamhet i är av ungefärlig likvärdig storlek 

och från dessa organisationer valde vi de mest lämpade personerna för att kunna svara på 

våra frågeställningar. Själva urvalet är ett bekvämlighetsurval som Bryman (2011) 

beskriver som en utmärkt språngbräda för vidare forskning och studier. Detta valdes 

utifrån för att vi utgår ifrån tidigare erfarenheter från exempelvis praktikplaceringar vid 

studier på Mittuniversitetets socionomprogram och att vi därav har fått tillgång till mer 

heltäckande svar.  

 

Vad gällande intervjupersoner valde vi att söka efter nyckelinformanter för att genomföra 

intervjuer med exempelvis enhetschefer, enhetschef, enhetschef. Analysen av det sagda 

kommer sedan att stå i jämförelse med exempelvis, landets socialtjänst och samhälle i 

frågor som hemlöshet, religion, välfärd och stöd i detta ingår även dataanalys.  

3.2 Tillvägagångsätt 

Vi använde oss utav är semistrukturerad intervju som beskrivs i Bryman (2011), där 

användning av frågeschema kan användas men att frågorna inte nödvändigtvis behöver 

komma i samma följd. Frågorna brukar vara allmänt formade och det finns utrymme för 

följdfrågor om behövs. Detta tillvägagångssätt är det mest lämpade i jämförelse medan de 

andra alternativen, som strukturerad, ostrukturerad, kvalitativ och de övriga är helt 

uteslutna på grund av att de passar inte in till det syfte och frågeställningar som arbetet har. 

Dock har den kvalitativa och den ostrukturerade sina fördelar som utrymme och 

frågeställningar på oformellt sätt, men föll dock bort i jämförelse av den mer sansade och 

breda semistrukturerade tillvägagångssättet.  

 

Dataanalys kommer även att förekomma för att få med information och kunskap i studien 

kring vårt syfte. Utformningen kommer se ut som följande: 

* Semistrukturerad intervju..> * Telefon..> * CATI (datorstödda telefonintervjuer) 

CATI väljer vi för att det har större fördelar än enbart telefon, exempelvis intervju via 

Skype, smidigare och med tillgång till kamera. Även fördelarna jämfört med papper och 

penna gör arbetet effektivare. De stora avstånden till företrädarna för organisationerna som 

intervjuerna genomfördes med gjorde det problematiskt att använda sig av ansikte mot 

ansikteintervju, även tidsskillnaden med Kanada gjorde att vi fick planera intervjuerna 

noggrant.  
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De möjligheter som finns kring kvalitativ, historisk/traditionell komparativ analys med 

semistrukturerade intervjuer är att det troligtvis blir ett effektivt utformat arbete som kan 

genomföras med en hermeneutisk bakgrund och tradition som till stor del bygger på 

förståelse, Nationalencyklopedin, [NE] (2015), till det syfte vi har och möjlighet att 

besvara våra forskningsfrågor med stöd av den komparativa forskningsstrategin utifrån 

Bryman (2011). För att behandla det råmaterial som vi får in genom intervjuerna vill vi 

använda ett omvänt förfaringssätt inom ”grounded theory” eftersom vi redan har bestämt 

vilka teman vi kommer att utgå från. Rivas (2012) nämner omvänt förfaringssätt, genom 

att bestämma teman och efter det göra en tolkning med en analysmetod, vi valde 

komparativ analysmetod. Med hjälp av den valda metoden gavs möjligheten tolka och 

förstå den information som ges på ett sätt som ökar tillförlitligheten och replikerbarheten i 

studien. 

 

Ett exempel på forskning som gjorts kring NGO:s och hemlöshet, men med en annan 

metod, nämns i en forskningsöversikt av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor, 2014) där de beskriver en tidigare fallstudie. Denna studie byggde i 

sig på tre års insamling av information via deltagande observation och intervjuer. Detta 

exempel påvisar en brist i vår studie, då vi inte kan genomföra en liknande studie på grund 

av vår begränsade tids och resursram, dock stärker tanken att det komparativa 

tillvägagångsättet och innehållsanalysen i vårt arbete var det mest lämpliga utifrån den tids 

och resursram som vi hade. 

 

Kontakten med organisationerna har skett via telefon och mejlkontakt till de potentiella 

respondenterna i respektive organisation. Dessa har sedan i tur fått föreslå tid och datum 

för utförandet av intervjun. Intervjun med organisationen i Sverige skedde via telefon och 

de resterande länderna, Polen och Kanada, skedde via Skype.  

 

Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen i detta arbete utgick ifrån en jämlikt och kontinuerligt samarbete och 

diskussioner kring de olika styckena i uppsatsen, likväl angående intervjuerna och 

transkriberingen. 
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3.3 Replikerbarhet och tillförlitlighet 

Två begrepp som är centrala delar i metoden är replikerbarhet och tillförlitlighet. Enligt 

Brinkmann & Kvale (2009) innebär reliabilitet om andra forskare kan replikera arbetets 

metoder och uppnå samma resultat som i arbetet. Detta för att se hur väl utformat ett arbete 

är i beskrivandet av tillvägagångsätt och olika former av metoder. Validitet handlar, enligt 

Brinkmann & Kvale (2009), om forskarna verkligen har undersökt det som de hade till 

uppsikt att undersöka i syftet. Begreppen används för att bedöma hur stor tillförlitlighet 

och hållbarhet ett arbete har för att kunna bedöma det som ett relevant vetenskapligt arbete. 

Replikerbarheten kan anses som en svaghet i det här arbetet, då det är en jämförande 

analys som är baserade på studenternas tidigare erfarenheter. Det kan bli problematiskt att 

försöka uppnå samma resultat eftersom riktlinjer, åsikter och respondent kan ändras hos 

NGO:s med tiden. Arbetet kommer att vara utformat på så vis att det ska kunna gå att göra 

en liknande jämförande studie om problematiken, både ämne och länder på ett så 

replikerbart sätt som möjligt.  

 

I studien har vi en del källor som kan göra det problematiskt med tillförlitligheten, på 

grund av att dessa källor är på ett annat språk. För att öka tillförlitligheten i vårt arbete har 

vi valt att skicka de transkriberingarna av intervjuerna till respektive representant av 

organisationen som vi har intervjuat, det vill säga respondentvaliditet. Vi förklarade även 

vissa källor med exempelvis fotnoter för att öka förståelsen av källan. Detta då det finns 

svårigheter i replikerbarheten av den studie som vi har genomfört.  

3.4 Etiska överväganden 

Det främsta etiska övervägandet gäller de olika länderna och deras respektive språk. Vi 

studerade två länder i olika delar av världen, samt Sverige. Kontakten till Kanada och 

Polen, är viktig eftersom respondenternas modersmål är annorlunda än Sveriges och vårt 

egna språk. Detta gör att det krävs ytterligare respekt för att etablera en bra relation genom 

kommunikation. I Sverige är det lättare för oss att kommunicera och ställa följdfrågor till 

deras tolkningar av hemlösheten och välfärdsstaten, då vi är mer pålästa på hur Sveriges 

välfärd är uppbyggd och vilken roll organisationer spelar och har spelat i samhället. Den 

fördel som vi har är att vi har en relation till organisationerna utifrån Mittuniversitetets 

praktik till Brat Albert och UGM. Organisationen Frälsningsarmén har vi ingen tidigare 

erfarenhet av eller kontakt med, vilket betydde att vi behövde vara tydligare och mer 

förklarande kring vår studie.  
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Genom hela vårt arbete utgick vi från Akademikerförbundet SSR:s tanke om en etisk kod 

(2006). Dessa etiska riktlinjer och koder finns länkade på CODEX hemsida för regler och 

riktlinjer för forskning som även MIUNS forskningsetiska kommitté hänvisar till.
2
 Den 

etiska koden beskrivs, exempelvis som ett medvetet tänkande kring den professionella 

identiteten i utförande och yrke. Vi implementerade koden i våra intervjuer, för att visa ett 

etiskt korrekt bemötande mot våra respondenter. Riktlinjerna tar även upp frågan vad som 

är rätt, och att detta inte är ett klart begrepp, det viktiga är att respektera varje persons 

värdighet och integritet. Grundvikt läggs även på att inte döma i förväg och att låta varje 

person i fråga värdigt komma till tals.  

 

Brinkmann & Kvale (2009) tar upp etiska frågor under en intervjuundersökning och 

förklarar att etiska frågor kan uppkomma vid exempelvis sju forskningsstadier såsom 

tematisering, planering, rapportering, utskrift, analys, verifiering och vid själva 

intervjusituationen. På förhand visste vi inte om respondenterna skulle samtycka till att 

delta i undersökningen, vilket kunde ha blivit ett dilemma. Lyckligtvis valde 

respondenterna att delta i studien. Vid analyserandet av intervjuerna tänkte vi även på att 

inte analysera för djupt och börja göra egna tolkningar av materialet istället för att utgå 

från det som deltagarna faktiskt säger. Personerna som intervjuades i vårt arbete står för 

organisationen och vad organisationen själv tycker. Detta informerades respondenterna om 

i förväg för att minska implikationer och missförstånd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
Yrkesetiska kodexar: http://www.codex.vr.se/etik9.shtml 
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4. Resultat 
I resultatkapitlet kommer en grundlig redovisning av vårt primär- och sekundärdata 

presenteras. Sekundärdata kommer att redovisas i tabellform för att öka det komparativa 

analysen av arbetet och primärdata redovisas genom likheter och skillnader i de svar som 

har uppkommit genom intervjuer. Detta avslutas sedan med en analys utifrån 

resultatredovisningen i relation till det teoretiska perspektiv och tematiseringar som har 

genomsyrat studien. 

4.1 En beskrivning av ländernas förutsättningar 
 

Nedanstående tabell skall redovisa respektive lands förutsättningar utifrån tidigare 

forskning. Detta redovisas i en tabellform, för ett komparativt förtydligande om likheter 

och skillnader mellan länderna. 

 

Tabell 2. Redovisning av komparativt förtydligande av relevant sekundärdata  

 Sverige Polen Kanada 

Andel hemlösa med 

annan etnisk 

bakgrund 

34 % utrikesfödda av 

andelen hemlösa 2011. 

(Socialstyrelsen 2011) 

Inget fokus på 

etnicitet, inre 

migration till 

storstäder, 84,5% 

av allt stöd från 

socialtjänst till 

män.(Ministerstw

o Pracy i Polityki 

Spolecznej,2013)
3
 

Ursprungsbefolkning 

överrepresenterad i 

hemlöshets- 

statistiken (The 

Homeless Hub, 

2014a) 

Socialtjänst och 

insatser. 

Ekonomiskt bistånd, 

hyreskontrakt i 

andrahand, och annan 

typ av boende. 

(Socialstyrelsen 2013) 

Insatser i form av 

ekonomiskt 

bistånd för 

nödvändigheter, 

Housing first på 

prov. 

(Ministerstwo 

Pracy i Polityki 

Spolecznej,2013) 

Housing first, och 

annan typ av boende, 

ekonomisk hjälp och 

hjälp med 

nödvändigheter på 

lokal nivå. ( ESDC 

2015)
4
  

Nationell 

hemlöshetsstrategi 

Nationell hemlöshets-

sammordnare 

(Länsstyrelsen 2012). I 

dagsläget ingen 

Nationell 

handlingsplan (M, Blid 

9 april 2015) 

Saknar i dagsläget 

en nationell 

handlingsplan, 

(European social 

Watch, 2010). 

Har nationella planer 

för hemlöshet (The 

Homeless Hub 2015 

a) 

                                                 
3
 Statligt departement för jobb och social hjälp.  

4
 ESDC står för Employment and Social Development Canada. 
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Definition av  

hemlöshet. 

Fyra 

definitioner/situationer 

inspirerade av ETHOS 

FEANTSA, akut 

hemlös, anstalt eller 

liknande, 

försökslägenhet eller 

liknande, utan kontrakt 

boende. 

(Socialstyrelsen 2011) 

När en person inte 

har ett eget 

hem/plats som 

räknas som en 

bostad med en 

dörr som går att 

låsa. (MOPS 

2013) 

Hemlöshets 

definition enligt 

ETHOS. 

(The Homeless hub 

2015b)  

 

Tabellen visar bland annat, att respektive land har ungefärliga likvärdiga förutsättningar i 

definition av hemlöshet, dock skiljer länderna ifrån varandra gällande nationella planer om 

hemlöshet.  Kanada har nationella planer, medan Sverige har en nationell 

hemlöshetssamordnare och Polen i dagsläget saknar en nationell handlingsplan.  

4.2 Redovisning av intervjuer 
 

Definition 

I våra intervjuer framgick det att organisationernas definition av hemlöshet ter sig likt, då 

de alla delar uppfattningen om att hemlöshet innebär att personer inte har en stadig bostad 

eller tak över huvudet. De skillnader som har uppkommit i definieringarna är främst 

baserad på respektive lands nationella definitioner av hemlöshet.  

 

Frälsningsarmén i Sverige utgår främst från Socialstyrelsens definition, men håller inte 

med kring alla kategorierna och menar bland annat att kategori två och tre
5
 är främst svåra 

att hålla med om, då de hemlösa bor på institutioner och liknande fakulteter, samt att den 

akuta hemlösheten borde få mer uppmärksamhet och prioriterat.  

  

Brat Albert i Polen har ingen exakt definition, men definierar hemlöshet när det är brist på 

möjlighet, problematik, till ett eget utrymme eller lokal.  

 

UGM uppger att organisationen inte har tagit ställning till en definition av hemlöshet, men 

att organisationen utgår från staden Vancouvers definition.  

                                                 
5
 Sammanfattningsvis innebär den andra situationen gäller när personer är intagna eller inskrivna på 

exempelvis en kriminalvårdsanstalt eller stödboende inom landsting och socialtjänster och har en utskrivning 

inplanerad efter tre månader. Den tredje gäller när en person bor i en av kommunens ordnade 

boendelösningar. 
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Respondenten förklarar att organisationen arbetar med många klinter som är så kallade 

”under housed”, vilket är när personer inte har ett så kallat 30-dagars hyreskontrakt eller 

bor på SRO:s, vilket står för single room occupancy hotels.  

 

Bidragande faktorer till hemlöshet 

En annan likhet som organisationerna delar är att de alla är uppfattar att det ofta 

förekommer andra bidragande faktorer till hemlösheten. Främst menar organisationerna att 

hemlöshet är ofta kopplat till missbruk och fysisk/ mental ohälsa. Frälsningsarmén 

uttrycker att samhället idag har krackelerat och att personer med hemlöshet- och 

missbruksproblematik ofta bollas runt mellan olika instanser som missbruksvård, kommun, 

andra myndigheter och institutioner. Detta skapar ett dilemma och skapar ett svårfångat 

helhetsgrepp över hemlöshetsproblematiken. 

 

Brat Albert beskriver att Polen har haft stora problem ur ett historiskt perspektiv då 

kommunisttiden innefattade förtryck, men även en form av stabilitet för flera utsatta 

grupper. Efter kommunismens förfall i Polen klarade inte dessa grupper av de 

samhälleliga, politiska och ekonomiska förändringarna och påföljderna av detta blev att en 

stor grupp blev hemlösa. Problem som har bidragit till hemlöshet, nämner respondenten för 

Brat Albert, är låga pensioner, förlorade hem och jobb eller enbart väldigt låg lön oftast 

existerar med kombination av någon form av missbruk. 

 

UGM exemplifierar även att det främst finns två hemlöshets typer i Vancouver. Den ena är 

veteranhemlösa som har varit hemlösa under en lång tid av olika anledningar och den 

andra är vad dem kallar ” fresh day homeless”, som nyligen blivit hemlösa. Respondenten 

från UGM menar att detta är traumatiserande för de båda typerna som kampas med olika 

former av fattigdom eller fysisk/mental ohälsa. 

 

Samarbete, roller och ansvar 

Samarbete 

Det finns vissa skillnader i vilket samarbete organisationerna har i respektive land, dock är 

den största likheten att organisationerna har samarbete, men att det är bristfälligt.  

 

Frälsningsarmén beskriver sig själva som ”en dörrmatta i staden där Socialtjänsten inte 

visar intresse för hemlöshetsproblematiken”.  
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Stödet och samarbetet resulterar till en slags förvaring av hemlösa och det är mycket som 

är tillfälligt, vilket resulterar att planeringen kring målgruppen fallerar. Respondenten ser 

även att det finns positiva fördelar i samarbetet med socialtjänsten, då kommunikationen är 

god mellan de två parterna och att de stod för en direkt länk till myndigheterna och 

uppfyllde de krav som fanns.  

 

För Brat Albert beskriver respondenten att det existerar ett samarbete med Socialtjänsten 

men att den inte är god. Detta menar respondenten har att göra med att det är mycket 

information som undanhålls från frivillighetsorganisationen Brat Albert, som skulle kunna 

vara till hjälp för organisationen.  

 

UGM under de senaste åren fått bättre och bättre kommunikation med de lokala 

myndigheterna och andra organisationer. Detta beror på att för 10 år sedan levde 

organsationen i sin egen bubbla och efter ett tag insåg organisationen att det fanns andra 

organisationer i samma område som arbetade effektivt med hemlöshet. Istället då för att 

arbeta i sina egna bubblor skapades det en medvetenhet om ökat samarbete mellan 

organisationer, vilket ledde till att gemenskapen i samhället expanderades och 

organisationerna kompletterade deras tjänster med varandra.   

 

Roller 

Den största likheten som organisationerna har är att de alla är kristna 

frivillighetsorganisationer och att de liknande inställning till hur stor roll religionen spelar i 

in i deras arbete. Frälsningsarmén i Sverige förklarar att alla är välkomna, oavsett vilken 

religion personerna tillhör. Det finns inte heller några krav på personal att de skulle vara 

kristna, dock förespråkar organisationen att personer ska visa acceptans mot att 

organisationen har ett religiöst ursprung. Historiskt var religion en självklarhet, men i 

dagsläget har denna syn förändrats.  

 

Brat Albert i Polen som organisation, grundar sig kring helige broder (Brat) Alberts arbete 

med hemlösa under 1800-talet. Organisationen beskriver sig som kristen(katolsk 

inriktning) och har kristendomen som grund i sitt dagliga arbete. Det fanns inga direkta 

kopplingar till kyrkan i Polen utan den gemensamma nämnaren är den kristna tron.  
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De hemlösa behöver inte under tvång delta under bön exempelvis, men alla medarbetare 

måste vara kristna (katoliker), då Polens kristna population främst grundar sig i den 

katolska läran.  Brat Albert beskrevs passa in i det polska samhället utifrån en religiös och 

politisk synvinkel, vilket tillsätter organisationen som en religiös roll i samhället.  

 

UGM i Kanada beskriver att de använder sin kristna tro på många sätt i sitt arbete med 

hemlöshet, bland annat inom deras program och soppköksverksamhet. Organisationens 

grundprinciper är baserade på den kristna läran:  

 

“Demonstrating the love of Christ Union gospel mission is determined to 

transform communities by overcoming poverty, homelessness and addiction. 

One life at a time.”.  

 

Organisationen står för att de gärna erbjuder religiös predikan och böner till personer som 

efterfrågar det, men att det finns en medvetenhet inom organisationen att många personer 

som är klienter och arbetare inte delar samma religiösa syn som organisationen är grundad 

på.  

 

Tillvägagångsätt och metoder 

Organisationerna arbetar på många liknande sätt med hemlöshet, exempelvis förse med 

tillfälligt boende och mat. Respondenten för Frälsningsarmén arbetar inom ett av 

organisationens akutboende och säger att en stor del av de hemlösa i Sverige har 

utomeuropeiskt ursprung och mångfasetterad problematik. Med denna situation anställer 

de och anpassar sitt stöd till de behövande, genom att bland annat ta in utbildade 

socionomer med olika ursprung för att effektivisera arbetet med hemlösheten. Detta då 

efter en genomgående renovering av lokaler, samt ett större fokus på eu-migranter gjorde 

att rollen som organisationen hade förändrades och behövdes anpassas till hur 

hemlöshetsproblematiken ser ut i dagsläget.  

 

Brat Alberts respondent berättar att organisationen i Polen främst förser med direkta stöd, 

som härbärgen, akutboende, soppvagnar, matutdelning med mera. De säger att generellt 

sätt har organisationen verktyg för att ge en människa det stöd som finns för att överleva, 

som värme och tak över huvudet.  
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Organisationen kan dock inte hjälpa den hemlöse att söka jobb eller om det förekommer 

annan social problematik som är kopplat till hemlösheten, exempelvis missbruk. De 

hemlösa får då söka annat stöd och hjälp genom andra organisationer eller vända sig till 

den polska socialtjänsten MOPR.  

 

UGM arbetar på liknande sätt som både organisationerna i Sverige och Polen gör, men har 

några ytterligare insatser utöver basstödet. Organisationen stödjer hemlösa genom mat, 

kläder och andra insatser, men har även ett alkohol- och drogprogram för män och kvinnor. 

Organisationen har även insett att det ofta förekommer andra sociala problem i 

kombination med hemlöshet i Kanada.   

 

Yrkesverksamma tolkningar av hemlöshet och dess problematik  

Acceptans och prioritering  

Acceptansen av hemlöshet är liknande i respektive land, dock skiljer sig Kanadas svar 

någorlunda tillskillnad från Sveriges och Polens svar.  

 

I Sverige beskriver Frälsningsarmén att gruppen hemlösa inte är accepterad i samhället, en 

del av motivationen i deras arbete beskrevs vara synliggörande av denna grupp. De 

hemlösa är en grupp som ofta förknippas med flertal problem som missbruk, psykiska 

problem, samt utanförskap, utifrån medias porträttering av hemlöshet. Det är inte enbart 

socialtjänstens ansvar utan även allmänheten och politikernas ansvar att synliggöra och 

prioritera denna utsatta grupp.   

 

Acceptansen i Polen är nästintill noll, detta förklarars vara mest synligt i storstäderna där 

bostadsbristen är stor. Bostäderna beskrivs dock att vara ett nästa steg för gruppen 

hemlösa, som är mycket marginaliserade i dagens samhälle. Organisationen anser att 

hemlöshet inte är accepterat i samhället idag, dock ger generellt privatpersoner eller 

mindre företag Brat Albert stöd i form av hjälpsamhet. I samhället vill populationen hjälpa 

organisationer som är verksamma inom hemlöshet, dock i jämförelse med andra grupper 

som exempelvis sjuka barn, sjuka funktionshindrade barn, kvinnor med barn, då kommer 

hemlöshet långt ner i prioriteringslistan. I Polen betraktades hemlöshet generellt som 

mycket lågprioriterat i jämförelse med andra samhällsgrupper.  
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Det finns inga siffror i budgeten som stärker detta påstående, men detta är vad 

organisationen uppfattar i jämförelse med andra organisationer i Polen. Organisationer som 

är verksamma inom andra sociala problem prioriteras till större grad än organisationer som 

arbetar med hemlösa. Respondenten för Brat Albert menar att om organisationen hade haft 

tillgång till mer ekonomiska resurser och fler medarbetare, hade arbetet med 

hemlöshetsproblematiken kunnat effektiviseras och att det individuella stödet förbättras.  

 

I Vancouver anser respondenten att det är en form av social acceptans av hemlöshet, då 

den generella populationen har accepterat att det kommer alltid att vara någon procent i 

staden som är hemlös och att det alltid kommer att finnas personer som fyller upp den 

procenten och kvoten. Detta grundar sig i relation till bostadsmarknaden, då staden räknas 

till en världens dyraste städer att bo i, vilket skapar svårigheter att finna prisvärda boenden. 

Respondenten tycker även att det är en bedrövlig situation och ställning, då personer i 

Vancouver accepterar hemlösheten och förlorar omdömet om vilka rättigheter det finns i 

samhället, samt tycker att hur samhället behandlar deras mest utsatta och marginaliserade 

personer berättar mycket om hur deras kultur är i Vancouver.  

4.3 Analys utifrån välfärdsstatens organiseringsutfall i hemlösheten 

Utifrån de olika välfärdsmodeller som presenterats tidigare, konservativ, liberal och 

socialdemokratisk modell, ser vi att dessa modeller får till följd att NGO:s har olika stort 

inflytande.  Länderna som valts ut och har dessa välfärdsmodeller i sina respektive länder 

visade på att NGO:s kan uppfattas ha olika relation och utrymme i länderna, men är 

samtidigt accepterade av allmänheten. Tredje sektorn (NGO:s) beskrivs ha en övergripande 

roll i exempelvis arbetet med hemlöshet och uppfattas att få en större och viktigare roll i 

framtiden. ”Mycket kan bli bättre då mycket information undanhålls från 

frivilligorganisationen som kan vara till hjälp, ”förklarar Brat Albert, vilket beskriver i 

allmänhet en tanke som framkommer om ett större ansvar och ett större förtroende ifrån 

den offentliga sektorn. Detta framkommer även latent genom de andra primärkällorna. 

 

En jämförelse i definition. 

Fyra definitioner inspirerade av ETHOS som är framtagna av FEANTSA, är akut hemlös, 

anstalt, försökslägenhet och utan kontrakt boende, som Socialstyrelsen definierar. I Polen 

definieras hemlöshet som när en person inte har ett eget hem eller plats som räknas som en 

bostad med en dörr som går att låsa.  
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I Kanada definieras hemlöshet helt utifrån ETHOS. NGO:s i denna kontext har även olika 

syn på vad hemlöshet definieras som, Brat Albert har exempelvis ingen exakt definition 

vad hemlöshet är men beskriver en brist på resurser till att tillhandahålla en lokal. 

Frälsningsarmen utgår dock ifrån socialstyrelsens definition som i sin tur är inspirerad av 

ETHOS, dock är det främst den första varianten av akut hemlöshet i kombination av 

missbruk och psykiska besvär som de benämner som hemlös på riktigt. UGM har en 

snarlik definition som myndigheterna har men utgår främst från staden Vancouvers 

definition. Med en jämförelse mellan antalet hemlösa i de utvalda länderna, med utgång i 

de siffror som redovisats tidigare om Polen och Kanada, visade på ett jämt antal hemlösa.  

 

Detta i jämförelse med ländernas befolkningsmängd gav en intressant bild eftersom 

Sverige, exempelvis i förhållande till sin befolkning, har ett stort antal hemlösa i 

jämförelse med exempelvis Kanada. Detta är en faktor som kan visa sig påverka NGO:s 

utveckling och framtida roll inom arbetet hemlöshet, men även förhållandet till 

välfärdstaten i respektive land.  

 

NGO:s roll i välfärdsamhället. 

Det som framgick utifrån respondenternas svar kring detta tema var en övergripande känsla 

av ansvar och delaktighet i samhället. Samarbetet och relation till myndigheter tillexempel 

socialtjänst beskrevs generellt som god. ”UGM har under de senaste åren fått bättre och 

bättre kommunikation med de lokala myndigheterna”. Frälsningsarmén nämner:  

”Fördelen är att organisationen inte är en myndighet”. Situationen kan tolkas som stabilt 

och förankrat i samhället. I teoretiska perspektiv nämner exempelvis (Nordfeldt & Olsson, 

2008) att NGO:s haft en stark tradition av att hjälpa hemlösa, även innan välfärdstatens 

uppbyggnad, och kommer troligtvis att ha stort inflytande framöver.  

 

NGO:s arbete med hemlöshet grundar sig generellt på etik och syn på villkorslös hjälp till 

människor oavsett etnisk och religiös bakgrund. Denna syn kan öppna upp möjligheter för 

att ta en större roll i samhället. Välfärdsstatens tillbakadragande kan även ligga till grund 

för det ökade utrymmet i samhället och där NGO:s tar en mer aktiv roll i arbetet med 

hemlöshet i samhället.  
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Teorin om välfärdsstatens tillbakadragande och de olika välfärdsmodellernas utrymme för 

offentligt socialt stöd i jämförelse med NGO:s handlingsutrymme kan tolkas vara ojämlikt, 

men med tanke på välfärdsmodellernas olikheter kan förutsättningarna för framtida 

verksamhet differera sig i utförandet av tjänster och insatser.  

5. Diskussion av resultat och slutsatser 

Hur ser samarbetet, roller och ansvar ut i respektive land och i relation till undersökt 

NGO-verksamhet i de tre länderna?    

Organisationernas samarbete med olika instanser i samhället visade sig vara snarlika. Både 

Frälsningsarmén och Brat Albert beskriver att det är sker knappt någon kommunikation till 

exempelvis socialtjänsterna i samhället, och ser deras relation som bristfällig. Det kan 

finnas olika faktorer kring vad som har påverkat organisationernas relation till övriga 

yrkesverksamma inom hemlösheten, men en faktor tror vi kan bero på hur mycket 

utrymme organisationerna verkligen får i samhället. I kunskapsläget förklaras begreppet 

”övergivna utrymmen och nya frivilligorganisationer”, där de andra aktörerna, eller 

sektorerna, drar sig tillbaka och ger plats åt nya organisationer inom samma område. I 

samband med detta uppstår det frågor som vart kommer de övergivna utrymmena från och 

vad är orsaken till att det skapas utrymmen i samhället? Ett svar på detta kan vara att 

välfärdsstaten tillbakadragande ger utrymme åt den ideella sektorn att stiga fram och fylla 

utrymmena.  

Den offentliga sektorn är kopplad till välfärdens upp- och nedgångar, vilket presenteras i 

tidigare kapitel då yrkesverksamma inom den sektorn sedan 1990-talet har minskat och den 

privata sektorn har ökat. Kan detta ha resulterat i att den ideella sektorn har fått tillräckligt 

mycket utrymme för att växa och kunna kräva mer samarbete med andra aktörer i 

samhället? I och med att organisationerna skapar ett större utrymme, så leder det till 

möjligheter att kunna kommunicera med de högre instanserna på en helt annan nivå än 

tidigare, vilket gör att det blir andra diskussioner om organisationernas plats i samhället.  

Vilka tillvägagångsätt och metoder använder NGO:s  i arbetet med hemlöshet i respektive 

land?   
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En av uppsatsens frågeställningar, som löd vilka tillvägagångsätt och metoder använder 

NGO:s i arbetet med hemlöshet i respektive land, visade sig besvaras förvånansvärt lika 

mellan de olika länderna. De tre NGO:s vi valde var i tre olika länder med olika bakgrund 

och välfärdsmodell hade olika bakgrund och historia, den stora gemensamma nämnaren 

visade sig vara kristen tro och syn på människor. Synen på att hjälpa och stödja oavsett 

bakgrund och härkomst var en grund, detta även om dessa tre organisationer hade olika 

kristen grund som katolicism och frikyrklig. Ett ständigt arbete i att utveckla sin 

verksamhet och att hitta utbildad personal med samma och ”rätta” värderingar kunde också 

utläsas.  

 

En tolkning utifrån detta är att en organisations metod inte alltid behöver innebära den 

bästa hjälpen för hemlösa, men att tanken och tron på hjälp som kan leda till en förändring 

som kan leda till en acceptans hos allmänheten. Mycket av den direkta hjälpen som dessa 

organisationer gav var av bas stöd exempelvis mat, värme, tak över sitt huvud. Detta 

kanske inte sågs som accepterat i dagens samhälle, men ingen annan än dessa 

organisationer gjorde något som stöd åt de hemlösa. Det som har påvisats i Kanada, både 

utifrån både primärdata och sekundärdata, är att landet har visat en mer realistisk syn på 

hemlöshet och ser vilka olika problem som kan vara bakomliggande eller samexisterande 

med hemlösheten.  

 

I tidigare forskningen förklarades det att denna typ av basal hjälp ansågs som kvarleva från 

äldre tider och passade inte riktigt in. NGO:s gav alltså stöd och hjälp till en grupp 

människor som prioriteras mycket lågt och där hela hjälpen anses som förlegad, men med 

utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna ska alla ha rätt till ett värdigt liv även de mest 

utsatta hemlösa. Socialtjänsterna kunde stödja dessa organisationer ekonomiskt, och ge 

uppdrag åt dem men inte mycket mer än det.  

Hur tolkar de aktivt yrkesverksamma inom respektive NGO deras arbete med hemlöshet i 

respektive land?  

NGO:s tolkning av arbetet med hemlöshet visade sig vara en medveten delaktighet i 

samhället och förståelse över det inflytande organisationen har och inte har. 

Organisationerna accepterade hemlösheten som ett fenomen men var samtidigt kritiska till 

att det uppmärksammats.  
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Samhället i övrigt visade sig måttligt intresserad av dem hemlösas problematik och öden. 

Det var NGO:s som tolkningsvis blev representanter för denna utsatta grupp. 

Organisationerna jobbade på olika sätt för att försöka uppnå olika typer av samarbeten 

utöver socialtjänsten i respektive land för sponsring och stöd, samtidigt försökte de även att 

uppmärksamma hemlöshetsproblematiken med hjälp av exempelvis media.  

Eftersom hemlöshet innebär mångfasetterad problematik, samt att det är väldigt mycket 

ansvar kring arbetet med hemlöshet som NGO:s har kan det innebära en ökad möjlighet till 

utveckling och ansvar för organisationerna. Det visade sig att organisationerna var 

medvetna om de många problem som arbetet med hemlöshet innebar, och hade en önskan 

att få mer stöd och utrymme. Generellt hade organisationerna vi tittat på liknande svar 

kring de teman vi valt ut, en medvetenhet och drivkraft att hjälpa människor till ett värdigt 

liv märktes inom dessa organisationer.  

Metodval 

Angående metodval till det syfte och de frågeställningar vi valt visade sig teman som ledde 

till en jämförelse vara passande till det syfte vi valt. En fördel med metoden vi valt var att 

de blev enklare att besvara syftet i arbetet, ett exempel är med bekvämlighetsurval där vi 

utgick ifrån tidigare praktik.  

 

En nackdel med metodval i detta arbete visade sig vara tolkning av direkt information och 

tolkning av det som sägs implicit, samt det språkliga i intervjuerna där allt inte går att 

översätta på samma sätt eftersom ett liknande ord i ett annat språk kan innebära en 

liknande betydelse eller ha ett annat värde eller känsloladdat betydelse. Hade studien varit 

utformat rent kvantitativt hade vi nog haft svårt att få tillräckligt utvecklade svar, 

spelutrymmet för tolkning och känsla hade inte funnits med. Mixed methodes och det 

komparativa gav oss möjlighet till ett bredare och nyanserat sätt att utforma detta arbete. 

En annan aspekt var antal respondenter vi valde, med begränsad tidsram och resurser hade 

det varit problematiskt att ha fler respondenter. Informationen respondenterna hade givit 

oss ifall de var fler, hade troligtvis blivit mycket förkortade med tid och resursram för detta 

arbete. Vidare studier med längre tid och resursram, samt fler respondenter 

rekommenderas. 
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Slutsatser 

 

Kanada har arbetat med hemlösheten under en längre tid och haft ett mer strukturerat 

arbete. Under 1990-talet hade Kanada en kris som resulterade till att medvetenheten om 

hemlösheten ökade och att de högre instanserna i Kanada beslutade att drastiska 

förändringar skulle ske. Idag har Kanada olika strategier och planer inom landet, 

provinserna och städerna, hur de ska arbeta för att hemlöshet skall försvinna. Då landet har 

fått arbeta med hemlösheten i över 20 år och samtidigt gav utrymme åt NGO:s, som både 

har tid och ekonomi till att ta på sig arbetet om att hjälpa och stötta hemlösa, resulterat till 

att organisationerna nu agerar och skapar samarbeten med andra organisationer i samhället 

för att kunna göra ett så omfattande arbete som möjligt med hemlöshet. Detta gör att 

organisationerna samarbetar och kompletterar varandra och skapar en större röst i 

samhället. Kanada visar ett gott exempel på den omorganisationen av välfärdsstaten som 

Jönsson (2014a) nämner, hur man kompenserar välfärdsstatens tillbakadragande genom att 

samarbeta med NGO:s för att lösa problemet med hemlöshet.  

 

Om organisationernas arbete med hemlöshet i Sverige och Polen skulle få lika mycket 

utrymme som Kanadas organisationer, hur skulle hemlösheten se ut i de båda länderna om 

20 år? Om de kan gå från att det nästan inte alls finns några diskussioner om hemlöshet i 

samhället, till att ha strategier och planer, samt samarbeta med andra organisationer? Detta 

är inte omöjligt att genomföra i varken Sverige eller Polen, det som kan förverkliga 

möjligheten är att ge organisationer mer utrymme i samhället och förbättra relationen till 

den offentliga och privata sektorn.  

I tidigare kapitel har det tagits upp om välfärdsstatens tillbakadragande och att 

välfärdsstaten håller på och omkonstrueras, samt får en ny roll i samhället.  

Organisationernas utveckling i framtiden kommer i stor grad vara beroende av samhällets 

ekonomiska ramar, dess mål och samarbete gentemot frivilligorganisationerna. Detta kan 

utveckla sig olika beroende på yttre omständigheter som politik och samhällsklimat.  

Som Ahrne och Papakostas (2014) nämner om ”övergivna utrymmen” så kan dessa 

utrymmen fyllas med engagemang och tid från ” nya frivillighetsorganisationer”, om bara 

samhället tillåter det. I detta avseende har Kanada kommit längre i sin utveckling än 

Sverige och Polen.  
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Det som har upptäckts i denna studie är att de tre länderna har liknande definitoner av 

hemlöshet och insatser och stöd för det mest basala och nödvändigaste behoven, som mat 

och boende. Kanada, till skillnad från Sverige och Polen, har gått ännu ett steg över 

basstödet och insett att det förekommer ofta andra sociala problem relaterat till 

hemlösheten.  

Detta kan bero på att det finns en acceptans, i alla fall i staden Vancouver, om att 

hemlöshet existerar och att det är ett samhälleligt socialt problem. Genom acceptansen har 

nätverk och samarbeten etablerats och NGO:s kompletterar varandra istället för att arbeta 

mot andra aktörer i hemlöshetsarbetet. NGO:s resurser och engagemang har fyllt de 

övergivna utrymmena i välfärdsstaten och kompletterar hemlöshetsarbetet och andra 

sociala problem. Genom att Kanada har synliggjort hemlösheten har det gjort att arbetet 

har utvecklats och skapat strategier och mål, som har lett till en nollvision inom 

hemlöshetsarbetet.  

Som tidigare nämnt i diskussionen är detta inte en omöjlig framtidsutveckling för Sverige 

och Polen i deras arbete med hemlöshet kan likna den som har skett i Kanada. Det som 

behövs är att samhällena ger NGO:s en chans att få fylla de övergivna utrymmena och att 

få etablera deras stöd till de hemlösa. Stödet kan bidra och komplettera den offentliga och 

privata sektorerna i deras arbete med hemlöshet och att försöka skapa en acceptans om att 

hemlöshet existerar och att det är ett problem. Esping- Andersen talar om 

välfärdsstasregimer (Olsson, 2007) som har uppkommit från ländernas egna kulturer och 

traditioner. I vissa länder har dessa kulturer och traditioner en större roll än andra, vilket 

även kan kopplas till välfärdsstatens tillbakadragande och de övergivna utrymmena. Polen 

har en mer konservativ och traditionell syn om de olika hjälpinsatserna för utsatta 

människor och vems jobb det är att verkställa insatserna. Vilket gör att 

förändringsprocessen av att ge mer utrymme åt NGO:s och en acceptans av hemlöshet kan 

ta längre tid än exempelvis Sverige, som har börjat bli mer lik den kanadensiska liberala 

välfärdsstatsregimen.  

Denna förändring kan ta lång tid, men en början är att de statliga aktörerna, NGO:s, 

forskning och samhället visar ett engagemang och intresse för hemlöshet. Länderna kan 

skapa egna nollvisioner och handlingsplaner/strategier för att möjliggöra en ljusare framtid 

för arbetet med hemlösheten.  
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7. Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide - Sverige 
Organisation  

Definition  

Hur definierar ni hemlöshet?    

Riktlinjer, metoder  

Hur arbetar ni med hemlöshet?  

* Vilka riktlinjer och metoder använder ni i organisationen för hemlöshet?  

* Upplever du att det finns tillräckligt med riktlinjer och metoder på arbetsplatsen om 

hemlöshet? (från socialtjänstens riktlinjer och metoder) tycker du att det krävs  

* Ni har en värdegrund inom religion och på vilket sätt påverkar det ert arbete med 

hemlöshet?   

Religion   

Hur använder ni den religiösa aspekten i organisationen vid de praktiska 

arbetsuppgifterna?  

Finner du några skillnader/likheter mellan kristna organisationer och icke-religiösa 

organisationer i arbetet med hemlöshet?   

Välfärdsstaten  

Hur ser ni på samarbetet i samhället mellan organisation och myndigheter?  

Etik  

Utifrån ett etiskt perspektiv, vem ser ni som ansvarig för hemlösheten?(samhället eller den 

hemlöse?) Och vems ansvar är det att den hemlöse tar sig ut hemlösheten?  

Tror ni att det är socialt accepterat att vara hemlös i samhället? ser ni att religiösa 

organisationer/samfund har mer acceptans än samhället? 

Prioritering  

Hur ser ni på samhällets prioritering av hemlöshetsproblematiken? Blir det 

uppmärksammat på samma sätt som andra sociala problem i samhället?   

Om ni jämför med andra sociala problem, ex. misshandel, mord, lag och rätt m.m., barn 

som far illa, prioriteras hemlöshet högt då jämfört med dessa problem?   
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Avslutande fråga  

Du kom in på det lite tidigare, men på vilket sätt kan du och din organisation nå ut och 

uppmärksamma problematiken i (det svenska) samhället?  

Bilaga 2 – Intervjuguide – Polen  
Organizacja 

Definicja 

Jak definiujemy bezdomność?  

 

Kierunki, metody 

Jak pracujemy z bezdomnością? 

Jakie kierunki i metody używacie w organizacji w pracy z bezdomnością? 

Odczuwasz, ze w pracy jest wystarczajaco dużo kierunków i metod pracy spolecznej?  

 

Kościół  

Jesteście organizacja kościelną. W jaki sposób wpływa to na waszą pracę z bezdomnymi? 

Jak wpływa aspekt religijny na praktyczne wypełnianie obowiązków?  

Widzisz jakieś podobieństwa lub różnice w pracy z bezdomnymi miedzy organizacjami 

kościelnymi a świeckimi? 

 

Państwo opiekuńcze  

- Jak wygląda współpraca miedzy organizacją a urzędami?  

 

Etyka 

Z etycznego punktu widzenia, kto jest odpowiedzialny za bezdomność? Społeczeństwo czy 

sam bezdomny?  

Kto ma odpowiedzialność, by bezdomny znów funkcjonował w społeczeństwie? 

Uważasz, ze bycie bezdomnym jest zaakceptowane w społeczeństwie?  

Czy organizacje kościelne wykazują więcej akceptacji? 

 

Priorytety 

Jak oceniasz priorytety społeczeństwa, jeśli chodzi o problematykę bezdomności? 

Naświetla się tę problematykę, tak jak inne problemy społeczne? 

 

Czy w porównaniu z innymi problemami społecznymi, bezdomność jest priorytetem? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide – Kanada  
 

Purpose of the Thesis  

The purpose of this thesis is to illuminate, analyze and compare how Christian non-profit 

organizations in Canada, Poland and Sweden works with the homelessness problems 

through religious approaches and methods, also their relation to the welfare system.  

Question formulation 

- Which cooperation, roles and responsibilities does the welfare state have in 

interaction with religious non-profit organizations?  

- Which approaches and methods does the Christian non-profit organization use in 

the work with homelessness? 

- How does the active working profession in the organization interpret their work 

with homelessness? 

 

Interview guide 

Organization 

 

Definition  

How do you define homelessness?  

 

Guidelines and methods 

 How does your organization work with homelessness? 

- Which guidelines and methods do you use in the work with homelessness? 

- Do you experience that there are enough of guidelines and methods at you 

workplace about homelessness?  

- You’re values and principles are based on religion and how does that affect your 

work with homelessness? 

Religion 

How do you use the organizations religious aspects through your practical work tasks?  

 

Do you find similarities/differences between Christian organizations and other non-

religious organizations in work with homelessness? 

 

Welfare state 

How do you see the cooperation in the community between organizations and 

governments?  

 

Ethics 

If you look at it from an ethical perspective, who do you see as responsible for the 

homelessness? Is it the community or the homeless people? And whose responsibility is it 

that the homeless people can get out from the homelessness?  

 

Do you believe that it is socially accepted to be homeless in the community? Do you see 

religious organizations/communion have more acceptance than the community? 
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Prioritization 

How do you see the community’s prioritization of the homelessness problem? Does the 

problem get the same attention as other social problems in the community? 

 

If you compare to other social problems, for example murder, abuse, the law and so on, 

does homelessness prioritizes high compared to these problems?  

 

Ending question   

In what way can you and your organization reach out to the community about 

homelessness?  

 

 

 

 

 


