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I denna studie fokuseras boendestöd för personer med 
missbruksproblematik. Det vi är intresserade av är de 
professionellas uppfattningar och erfarenheter av vad boendestöd 
kan innebära. Frågeställningarna blir: Vilka uppfattningar och 
erfarenheter kan professionella ha med avseende på (1) insatsens 
utformning, (2) insatsens innehåll samt på (3) insatsens betydelse. 
Studien utgår från en kvalitativ forskningsstrategi med 
hermeneutiken som forskningstradition. Studien bygger på 
semistrukturerade intervjuer där fem professionella inom tre 
former av boendestöd har blivit intervjuade. Oavsett boendestödets 
utformning är innehållet riktat till klientens behov, där 
relationsskapande och tillit är grundläggande faktorer. 
Boendestödet kombinerat med andra typer av insatser krävs för att 
klienten ska kunna nå förändring. I och med att innehållet är 
baserat på individens behov så vittnar flera av respondenterna om 
att boendestödet har positiv betydelse för klienterna. I många fall 
handlar det om att klienten ska få ett kvalitativt liv som inte alltid 
behöver innebära drogfrihet.  



 



Förord 
Vi vill tacka samtliga respondenter som har avsatt tid för att delta i studien och 
bidragit med sina uppfattningar och erfarenheter så att studien kunde fullföljas. 
Ert arbete med boendestöd i olika former har varit givande att sätta sig in i.  
Vi vill tacka Anna Nyström Josephsson som delat med sig av sina tankar och 
idéer om förbättringar på studiens språkliga uppbyggnad.  
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INTRODUKTION 
Socialstyrelsen gjorde en mätning i Sverige under våren 2011 där det framgick att 
34000 personer var hemlösa. Av dessa hade 13 000 ett missbruks- eller 
beroendeproblem, vilket omfattar ca 40 procent av hela gruppen. De personer med 
missbruks- och beroendeproblematik befann sig på härbärgen, på kategoriboende, i 
tillfällig logi eller på institution (Socialstyrelsen, 2011). I en samstämmig 
forskningsbedömning i de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007a) står det att 
personer med missbruksproblematik och/eller med samsjuklighet har svårare än andra 
att ta sig ur hemlöshet. De flesta studier visar på att en kombination av missbruk och 
hemlöshet utgör ett hinder beträffande förmågan att tillgodogöra sig det boendestöd som 
erbjuds (Socialstyrelsen, 2006). Det kan vara viktigare att vårdens tillgänglighet, 
kvaliteten i behandlingskontakterna samt kontinuiteten i vården når dessa personer 
eftersom de oftast lever under kaosartade levnadsvillkor (Socialstyrelsen, 2007a). 
Samtidigt ger kunskapsunderlaget med avseende på boendestöd till personer med 
missbruksproblematik ytterst liten vägledning om hur ett sådant stöd bör vara utformat 
(Socialstyrelsen, 2006).  
För att öka kunskapsunderlaget för insatsen boendestöd är det viktigt att studera 
fenomenet. När Socialstyrelsen påpekar att personer med en missbruksproblematik och 
som är hemlösa har svårare att tillgodose sig insatsen ökar vikten av att studera hur 
insatsen är utformad, vad den innehåller och vilken betydelse boendestödet har. Det är 
därför angeläget att studera boendestödet som insats för att få en ökad förståelse hur det 
kan tillgodoses på bästa sätt.  
En av oss, som har utfört studien, har kommit i kontakt med boendestödjande insatser 
på sin arbetsplats där klienter i vissa fall har slussats vidare till en egen bostad med 
kompletterande boendestöd, medan den andre inte har några erfarenheter av den här 
formen av stödinsatser. Ingen av oss har alltså direkt arbetat med boendestödjande 
insatser. 
 

Bakgrund 
Blid och Gerdner (2006) hävdar att de hemlösas boendesituation som den ser ut idag är 
en kränkning av de mänskliga rättigheterna. De pekar på att den negativa utvecklingen 
på boendemarknaden syns i välutvecklade länder trots att alla stater som ingår i EU ska 
erbjuda alla invånare, hemlösa inkluderat, någon form av boende. Blid (2008) pekar på 
att antalet människor med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa som är 
hemlösa har ökat, samtidigt som andelen slutna placeringar inom missbruks- och 
psykiatrivård har minskat. Socialstyrelsen (2010b) hänvisar till Förenta Nationerna (FN) 
som säger att staterna ska sträva efter att erbjuda en tillfredsställande levnadsstandard 
för alla medborgare och i det ingår en bostad. Att ha någonstans att bo är ett 
grundläggande behov, oavsett eventuella övriga problem som en person kan ha. Blid 
(2008) hävdar att i Sverige ska rätten till bostad uppfyllas enligt principen om 
likabehandling på bostadsmarknaden och att det har lagstadgats i förbud mot 
diskriminering (SFS, 2003:307). Det förekommer dock att lagen inte alltid följs, Blid 
hävdar att det existerar diskriminering på bostadsmarknaden.  
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En annan lag, lagen om kommuners bostadsförsörjningsansvar (SFS, 2000:1383), 
innebär att kommunen ansvarar för att det finns bostäder i kommunen för att tillmötesgå 
behovet. Det innebär däremot inte att kommunen skulle ha någon skyldighet att konkret 
förse alla medborgare med ett boende utan det finns endast tre målgrupper som har 
lagstadgad rätt till en bostad (SOU, 2007:14); dessa målgrupper är funktionshindrade, 
äldre och asylsökande (Blid, 2008). 
 

Historiskt perspektiv – från institution till eget boende 
Enligt Halldin (2000) började man redan på 1950-talet att diskutera vad som kunde ske 
med patienter som bodde längre tider på olika former av institutioner. Det debatterades 
om handikappliknande anstaltsskador och många såg institutionerna, mentalsjukhusen i 
synnerhet, som förvaringsplatser för individer med olika former av psykiska 
funktionsnedsättningar. Debatten ledde också in på vilken människosyn vårt samhälle 
egentligen representerade. Efter debatter och klientorganisationers klagorop började 
avvecklingen av mentalsjukhusen som boendeform (Halldin, 2000). Socialstyrelsen 
(2010b) betonar att detta berodde i huvudsak på kliniska, humanitära, ideologiska samt 
ekonomiska faktorer. Den ideologiska debatten rörde det negativa med att leva på en 
institution; enligt Halldin började man se risker med att låta patienter vistas under långa 
tidsperioder på psykiatrisk institution. I Sverige blev man influerad av tankegångar från 
Storbritannien, tankar om vikten av socialpsykiatrisk vård i den egna hemmiljön 
(Halldin, 2000). På det ekonomiska planet såg administratörer möjligheter till 
besparingar genom att avveckla de kostsamma, personaltäta mentalsjukhusen 
(Socialstyrelsen, 2010b). Samtidigt medförde debatten positiva förändringar ur ett 
klientperspektiv då man började analysera verksamheters innehåll, värderingar och 
personalkompetens (Halldin, 2000).  

Blid (2008) menar att under 1950-talet fick kommunen ett ökat ansvar för sina 
medborgare genom den nya socialvårdslagen och strax där efter ersattes den äldre 
alkoholistlagen med en ny nykterhetslag. Detta innebar att personen med 
missbruksproblem skulle sättas i centrum snarare än att samhället i första hand skulle 
skyddas från personer med missbruksproblem (Blid, 2008). 
Socialstyrelsen (2010b) samt Blid och Gerdner (2006) beskriver att 
avinstitutionaliseringen för dem med psykiska funktionshinder och för dem med 
missbruksproblematik fortsatte under 1970-talet, vilket innebar färre traditionella 
institutionsmiljöer och fler samhällsbaserade stödformer. Begreppet 
avinstitutionalisering avser utflyttning av patienter från och nedläggning av psykiatriska 
institutioner, mentalsjukhus (Halldin, 2000). Det som samtidigt skedde på 1970-talet var 
det så kallade miljonprogrammet där det byggdes 1 miljon bostäder på tio år. På detta 
sätt fanns det bostäder och en förhoppning om att de socialt utslagna skulle integreras i 
samhället. Samtidigt byggdes socialvården ut och flertalet kommuner började arbeta 
med uppsökande verksamhet gentemot de hemlösa. Alkoholkliniker och 
avgiftningsenheter började också växa fram (Blid, 2008).  

I början av 1990-talet blev olika typer av boendestöd den vanligaste lösningen på 
boendefrågan (Socialstyrelsen, 2010a). Larsson och Berger (2007) påpekar att den här 
reformen, från mentalsjukhus till öppenvårdsinsatser, medförde att trettiotusen 
vårdplatser försvann samtidigt som öppenvårdsinsatserna breddade sitt klientel och fler 
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människor kunde söka vård. Socialstyrelsen (2010b) skriver att reformen innebar att 
småskaliga kollektiva boendeformer etablerades men också att boendestöd i personens 
egen bostad utökades. Boendestödet har kommit att betyda mycket för många ur 
målgruppen eftersom boendestödjaren utgår från hemmet som är personens 
utgångspunkt i vardagslivet. 

 

Definition av hemlöshet 

Enligt Blid (2008) förutsätter begreppet hemlöshet att en person saknar ett eget hem och 
har stora svårigheter med att bli accepterad som hyresgäst. Socialstyrelsen (2011) 
förklarar ordet utifrån fyra situationer i vilka personer kan befinna sig för en kortare 
eller längre tid. Den första situationen innebär att en person är hänvisad till ett 
akutboende, härbärge eller är uteliggare. Den andra situationen är att personen är 
intagen eller inskriven på någon form av institution i kriminalvårdens, landstingets eller 
kommunens regi och som enligt en planering kommer att skrivas ut inom tre månader 
men inte har någon bostad vid utskrivningen. Till den andra situationen räknas även de 
som är kvar på institutionen för att de inte har någon bostad ordnad. Den tredje 
situationen innebär att en person bor i en tillfällig boendelösning ordnad av kommunen 
eftersom att personen av olika anledningar inte uppfyller bostadsmarknadens krav. Den 
fjärde situationen är där en person tillfälligt bor hos bekanta eller är inneboende hos en 
privatperson (Socialstyrelsen, 2011). 
 

Bostadsmodeller 
I den här delen av studien presenteras olika bostadsmodeller som används som insats 
både nationellt och internationellt. 
 

Den sekundära bostadsmarknaden 
Socialstyrelsen (2011) har tillsammans med Boverket utarbetat definitionen av den 
sekundära bostadsmarknaden och vilka boendelösningar som skall ingå i denna. Det rör 
sig om kommunens utbud av boendelösningar åt personer som inte på egen hand kan 
skaffa sig en bostad, eftersom de inte uppfyller bostadsmarknadens krav, samt de 
boendelösningar med andrahandskontrakt där boendet är förenat med tillsyn eller 
särskilda regler.  
Sahlin (2000) använder begreppet den sekundära bostadsmarknaden där hon syftar på 
de tusentals lägenheter som socialtjänsterna runt om i landet ansvarar för. Dessa 
lägenheter används för uthyrning åt hemlösa klienter som en tillfällig bostadslösning, åt 
personer som inte klarar av att ha ett eget boende eller för träning i eget boende. Vidare 
förklarar författaren att dessa bostäder råder under strikta hyreskontrakt där hyresgästen 
bland annat blir avhyst vid minsta anmärkning.  
I Sahlins undersökning skiljer hon på tre typer av hyreskontrakt. Den första är 
kategoribostäder vilka är gruppboenden, bostadshotell och stödboendeenheter. Den 
andra typen är träningslägenheter som hyrs i andra hand där kontraktet inte får övertas. 
Den sista kategorin är sociala kontrakt, vilka är utspridda bostäder där syftet är att 
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klienten så småningom får överta kontraktet. Dessa tre typer av hyresbostäder bildar den 
sekundära bostadsmarknaden, vilka kontrolleras av socialförvaltningar och 
fastighetsägare tillsammans. Dessa är typer av boende som kan beviljas i de fall där 
klienter inte bedöms kunna komma in på bostadsmarknaden, på grund av exempelvis 
hyresskulder, tidigare stört grannarna eller tidigare vräkningar (Sahlin, 2000). 

I Socialstyrelsens rapport (2011) framgår det att 13 900 personer av de hemlösa bodde i 
tillfälliga boendelösningar (den sekundära bostadsmarknaden). Blid (2008) liksom 
Sahlin (2000) lyfter fram att tryggheten minskar på den sekundära bostadsmarknaden, 
andrahandskontrakten saknar det legala besittningsskyddet som finns på den ordinära 
bostadsmarknaden men det kan fortfarande gå att bygga ett provisoriskt hem. Sahlin 
hävdar att specialkontrakten medför tilläggsvillkor och regler som påminner om de som 
finns på institutioner, den enda skillnaden är att klienten numera betalar sin hyra själv 
och inte har något att återvända till om kontraktet avbryts.  

 
Vårdkedjor 

I USA och Europa uppstod, i anslutning till behandlingsinstitutioner för missbruk, 
vårdkedjor som boendeinsats (Blid, 2008). Vårdkedjorna skapades för att tillgodose 
behovet om bostad för de hemlösa som genomgått behandling och första insatsen var 
just behandlingsinstitutionen. Efter det följde utslussningsenheter, halvvägshus och 
träningslägenheter. Blid hävdar dock att den ursprungliga modellen har kommit att 
förändras, den generella definitionen av vårdkedja är numera samordning av olika 
insatser som inkluderar behandlingsboenden samt andra temporära boendeinsatser som 
på sikt ska leda till ett eget boende. Tidigare var de temporära boendeinsatserna 
kopplade till öppenvården och Case-management1 för att koordinera insatserna och 
underlätta övergångarna mellan de olika insatserna. I denna typ av insats ligger fokus på 
omvårdnad och inte på bostaden i sig. Alltså har vårdkedja gått från sin ursprungliga 
betydelse, som var att ordna boendeinsatser till dem som behandlats för sitt missbruk 
eller psykiska problem, till att organisera boende och stöd till hemlösa som ännu inte 
behandlats för sitt missbruk eller psykiska problem (Blid, 2008).  

Blid skriver att en vårdkedja ska innehålla vård i någon form. I de vårdkedjor som går 
under Socialtjänsten i Sverige handlar det främst om vård- eller behandlingsboenden, 
olika former av jourboenden och utslussningsverksamheter samt återfallsprogram för 
dem som har förlorat sin plats i kedjan på grund av olika svårigheter. Den kritiken som 
författaren beskriver mot vårdkedjor är att det utifrån klienternas komplexa behov och 
resurser inte alltid ges möjlighet att tillämpa vårdkedjemodellen. I USA har kritik riktats 
mot vårdkedjor på grund av brister i genomströmningen, exempelvis har akuta 
härbärgen haft svårigheter med att slussa de hemlösa vidare snabbt, detta hävdar 
författaren främst berodde på att steg 2 i kedjan ställde för höga krav på vilka klienter 
de ville ta in i programmen. Dessa restriktiva krav gör således att de hemlösa inte får 
tillgång till de behandlingsinsatser som finns på nästa nivå och härbärgena får istället 
bygga ut sin verksamhet, därför borde vård istället erbjudas i varje steg i vårdkedjan för 
de som uppfyller behoven (Blid, 2008). 

                                                
1 Case manager - samordnare mellan landsting och kommun för enskilda klienter (förf. anm.) 
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Boendetrappor 
Boendetrappor är ett sätt att organisera vägen till ett eget kontrakt, det är således en 
insats som inte är vårdbetonad (Blid, 2008). Namnet härstammar från hur insatserna 
struktureras, vilket kan liknas vid trappsteg. Insatsen skiljer sig mellan olika kommuner 
men generellt sett så är insatsen riktad till de hemlösa som saknat bostad, där de via 
härbärgen eller inackorderingshus flyttas vidare till träningslägenheter för att lära sig att 
bo, för att senare få ett socialt kontrakt och så småningom ett eget kontrakt (Blid, 2008; 
Socialstyrelsen, 2010a). Utifrån klientens individuella förutsättningar kan personen 
komma in på olika nivåer på trappan. Vägen genom trappan kan se ut på olika sätt. 
Klienten kan också tvingas ta ett eller flera steg tillbaka (Socialstyrelsen, 2010a).  

Liksom med andra modeller finns kritik riktad även till den här insatsen, Blid (2008) 
skriver att det främst rör sig om att klienter åker ur trappan och förlorar sin tillfälliga 
bostad på grund av olika misslyckanden. Det rör sig också om att klienten hela tiden 
måste bevisa att denne är värdig att flyttas upp ett steg i trappan. Författaren nämner att 
vissa ser det som en uppfostringsmodell, där varje steg fungerar som upplärning inför 
ett framtida eget boende. Trots att boendetrappan inte är vårdinriktad och att insatsen 
kritiserats är boendetrappan den vanligast förekommande insatsen för hemlösa inom 
svenska kommuner, hävdar författaren. Vidare påstår han också att det är många 
kommuner som säger sig använda vårdkedja, men när man närmare studerar innehållet 
visar det sig vara boendetrappa. Det tycks ske en sammanblandning av de olika 
insatserna (Blid, 2008). 
 

Bostad först 
”Bostad först” har formulerats som vårdkedjans motsats. Blid (2008) förklarar att det 
härstammar från USA och innebär att inflyttning i en egen bostad ska ske först, att den 
hemlöse får en permanent bostad först och i efterhand kan stöd och vårdinsatser efter 
behov tillkomma. Vidare hävdar författaren att synsättet bygger på idén om att hemlösa 
har rättigheter som alla andra, där bostad och socialt stöd är faktorer oavsett andra typer 
av problem. Enligt Padgett, Stanhope, Henwood och Stefanic (2010) är hemlösa de mest 
utsatta och sårbara i samhället och att lösa bostad i första hand för dem är det viktigaste 
steget mot återhämtning och integrering i samhället. Enligt både Piuva (2010) och Blid 
(2008) är tanken att klienterna ska ha en egen bostad som utgångspunkt för att arbetet 
med att minska missbruket och arbetet med att integrera klienten i samhället ska bli 
framgångsrikt. Samtidigt hävdar Piuva att otaliga flyttningar, lägenhetsbyten och 
vräkningar ger misslyckanden som har en negativ effekt på integreringen i samhället. 
Författaren betonar vidare vikten av att kunna bo kvar, det vill säga att det är en viktig 
trygghetsfaktor i förändringsarbetet att bostaden är tryggad vad som än händer i 
personens återhämtningsprocess. Blid pekar på att inflyttningen till en bostad i en 
normal bostadsmiljö och interaktionen med omgivningen skapar positiva effekter för 
den hemlöse (Blid, 2008). 

Padgett m.fl (2010) har kommit fram till att klienter i ett bostad först-projekt i mindre 
utsträckning kommer att fortsätta använda narkotika eller alkohol, jämfört med klienter 
i behandlingsprogram. Att dessa klienter missbrukar mindre kan bero på att bostaden är 
den avgörande faktorn för minskat missbruk. När väl klienterna blir erbjudna 
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behandling visar de ett stort engagemang och fullföljer oftare hela programmet, jämfört 
med de som inte har en egen bostad (Padgett m.fl, 2010). 
Enligt förespråkarna för modellen kan principen ”Bostad först” med framgång användas 
tillsammans med ett flertal arbetsmetoder såsom boendestöd, Case management eller 
andra former av kontaktmannaskap och sociala insatser (Piuva, 2010).  

 

Beskrivning av boendestöd  

Blid (2008) definierar boendestöd som organiserade insatser i form av boende och/eller 
personligt stöd till människor som har problem att bibehålla stabilitet i boendet, dock 
inte vanliga hemtjänstinsatser. Insatserna kan ges av kommunen eller andra 
organisationer och förmedlas å ena sidan som härbärge, hotell eller camping av 
socialtjänsten eller genom boendelösningar i samband med missbruks- och 
psykiatrivård. Å andra sidan förmedlas boendestödet som ett personligt stöd, 
exempelvis från boendestödjare, till människor i egen lägenhet där syftet är att hantera 
eller förebygga problem med stabilitet i boendet (Blid, 2008). Tsai, Bond och Davis 
(2010) hävdar att personer med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa trivs 
bäst med att bo i sina egna bostäder oavsett vilken typ av stöd de tar emot eller på 
vilken nivå stödet ligger. Boendestöd i egen bostad kan inbringa känslor av normalitet 
och klienter som får boendestöd i sin egen bostad är mer tillfredsställda med sin tillvaro 
än klienter i träningslägenheter (Tsai m.fl., 2010).  
Enligt Socialstyrelsen (2012) är boendestöd ett stöd i den dagliga livsföringen, riktat till 
särskilda målgrupper, bland annat personer med psykisk funktionsnedsättning. Stödet 
kan vara både praktiskt och socialt och syftet är att stärka förmågan att klara vardagen i 
bostaden och ute i samhället. Piuva (2010) hävdar att olika arbetsmodeller finns för att 
på ett lösningsfokuserat sätt skapa en arbetsallians som syftar till att genom samverkan 
med andra samhällsaktörer stärka klientens sociala nätverk och därmed möjligheter till 
rehabilitering och deltagande i samhället. Insatsen boendestöd, ursprungligen en 
socialpsykiatrisk insats, har i allt högre grad börjat användas som arbetsmetod även 
inom kommunernas missbruksvård (Piuva, 2010). Antalet personer med den här 
insatsen har ökat med över 60 procent på fyra år; vid mätningen i oktober 2007 hade 
10600 personer under 65 år boendestöd jämfört med 17 500 personer den 1 oktober 
2011 (Socialstyrelsen, 2012).  
När boendestöd erbjuds är det enligt Piuva (2010) ofta kopplat till erbjudande om 
träningslägenhet med särskilda villkor, till exempel en veckas uppsägningstid, 
husdjursförbud samt begränsningar avseende besök. Tsai m.fl. (2010) påpekar att 
träningslägenheter skapar oro hos klienterna eftersom de ofta är trångbodda och att 
hyreskontrakten är korta och osäkra. Vidare nämner författarna att boendestöd i 
exempelvis gruppbostäder får bättre betyg av klienterna, då relationerna till personal 
och medklienter är betydelsefulla (Tsai m.fl., 2010). Piuva pekar också på en 
förtroendefull och betydande relation, där boendestödsarbetet med personer med 
missbruksproblematik är i fokus för dessa relationer.  

Ingemarsson, Bergmark och Lundström (2006) hävdar att tanken med boendestödet är 
att ge klienterna stöd inom viktiga områden i livet. Det innebär inte att mottagaren av 
stödet får saker utförda, utan att han eller hon ska få hjälp i att själv kunna utföra 
vardagliga göromål. Det kan innebära allt från stöd i att hålla struktur hemma, betala 
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räkningar och sköta läkarkontakter till mer social färdighetsträning som att våga 
använda kollektiva transportmedel, våga gå ut och handla eller ta sociala kontakter. 
Stödet ska vara anpassat efter den enskildes specifika behov och sträcker sig inte sällan 
över lång tid, ofta flera år. För vissa klienter kan stödet främst handla om att 
upprätthålla funktioner, snarare än att försöka uppnå nya färdigheter i vardagen. 
Ingermarsson m.fl. hävdar att rollen som en aktiv samhällsmedborgare kan vara ovan 
för klienter som tidigare befunnit sig på institution och styrdes av de regler som satts 
upp där. Vid beslut om boendestöd beviljas klienten ett visst antal så kallade hembesök 
per vecka, men stödet behöver inte innebära att boendestödjare och klient alltid möts 
hemma hos klienten (Ingemarsson m.fl., 2006).  
Ingemarsson m.fl. beskriver sju olika typer av behovsområden som har identifierats och 
kategoriserats på följande vis: Struktur i hemmet som innebär att stödbehov föreligger 
för städning och struktur inom hemmets fyra väggar. Struktur i vardagen innefattar stöd 
i att planera och få struktur på vardagen inom olika livsområden; exempelvis att komma 
upp på morgonen och sköta kontakter med myndigheter och läkare. I kategorin socialt 
stödbehov återfinns den typ av behov som rör stöd i att ta sociala kontakter, komma ut 
bland folk men också att hantera sin ensamhet. Vissa behov är mer allmänt formulerade, 
såsom ”stöd med det mesta” och ”uppmuntran”. Dessa har samlats i kategorin stöd och 
uppmuntran. Kategorin aktivering allmän innehåller en mängd typer av aktiviteter som 
inte rör arbete, till exempel komma iväg till sportaktiviteter eller en såkallad träfflokal 
för att utöva någon hobby. Sysselsättning innebär ett klart formulerat behov av stöd att 
komma iväg till arbete, arbetsträning, arbetsverksamhet eller på sikt skaffa en 
anställning. Hälsa och kropp innehåller sådant som att ta medicin, sköta sin fysiska 
hälsa eller att motionera med målet att få bättre hälsa (Ingemarsson m.fl., 2006).   
 

Skillnader och likheter mellan boendestöd via SoL och LSS 
Boendestöd i olika former kan ges både utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och utifrån 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Av socialtjänstlagen (5 
kap. 7 §) framgår ”att socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, 
psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att 
delta i samhällets gemenskap och att leva som andra”. Vidare säger lagen att 
socialnämnden skall medverka till att den enskilde får bo på ett sätt som är anpassat 
efter hans eller hennes behov av särskilt stöd och skall inrätta bostäder med särskild 
service för dem som behöver ett sådant boende. Den här paragrafen är riktad till 
personer med funktionsnedsättning men Norström och Thunved (2010), vilka har 
författat kommentarer till SoL, pekar på att även den individ som har svåra psykiska 
eller sociala problem eller som till följd av kulturella eller språkliga egenskaper har 
svårt att anpassa sig också omfattas av bestämmelserna. Vidare säger lagen att insatsen 
”bostad med särskild service” är en rättighet för en enskild person som inte själv kan 
tillgodose sina behov eller som inte kan få dem tillgodosedda på annat sätt, efter en 
individuell bedömning av individen och dess skäliga levnadsnivå (Socialstyrelsen, 
2007b). En helhetsbedömning av den enskildes totala situation måste alltid göras; 
eventuella kommunala riktlinjer får inte användas på ett vanemässigt sätt. Enligt SoL 
har den enskilde emellertid inte en absolut rätt till en viss typ av insats, exempelvis en 
bostad med särskild service. Det är fullt möjligt för kommunen att föreslå en alternativ 
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insats om en skälig levnadsnivå är möjlig att uppnå på annat sätt (Socialstyrelsen, 
2007b). 
I LSS anges konkret vilka insatser de personer som omfattas av lagen har rätt till om de 
behöver sådan hjälp i sin livsföring och om behovet inte tillgodoses på annat sätt. En av 
de insatser som regleras i lagen är vuxnas rätt till bostad med särskild service eller 
annan särskilt anpassad bostad (9 § 9 LSS). Socialstyrelsen (2007b) skriver att 
bedömningen av om en enskild har behov av insatsen i sin livsföring måste jämförelser 
göras med den livsföring som kan anses normal för personer i samma ålder. Dessutom 
ska insatsen garantera goda levnadsvillkor för den enskilde. Socialstyrelsen påpekar att 
om insatsen bostad med särskild service skall kunna nekas den funktionshindrade med 
hänvisning till att behovet kan tillgodoses på annat sätt, skall behovet också faktiskt 
tillgodoses på annat sätt. Det räcker alltså inte att behovet kan tillgodoses på annat sätt, 
vilket är en väsentlig skillnad gentemot socialtjänstlagen. Enligt LSS har den enskilde 
en absolut rätt till en specifik insats, och lagen ger alltså inte utrymme för kommunen 
att neka den enskilde en bostad med särskild service med motiveringen att alternativa 
insatser kan tillgodose behovet av hjälp (Socialstyrelsen, 2007b).  
Enligt Socialstyrelsen har boendestöd enligt LSS en motsvarighet i insatser som ges via 
SoL. Eftersom de båda lagarna har skillnader bör därför en begäran om insats via LSS i 
första hand prövas enligt den lagen, då det i allmänhet ses vara till fördel för den 
enskilde. I andra hand kan begäran om insats prövas genom SoL. Den enskilde kan ha 
en bestämd uppfattning om i vilken lag denne vill få sin begäran prövad, då ska dennes 
önskan tillgodoses (Socialstyrelsen, 2007b). 
 

Boendestödjarens roll 
Inom varje kommun och enskild verksamhet ställs det olika kompetenskrav på vem som 
får arbeta som boendestödjare, det är inte ovanligt att boendestödjaren har en 
undersköterskeutbildning i grunden (Socialstyrelsen, 2010b). Många är också skötare 
och har erfarenhet från den psykiatriska vården. Numera är även högskoleutbildade 
personer eftertraktade, såsom beteendevetare, socionomer, fritidspedagoger och 
arbetsterapeuter. Många arbetsgivare försöker samtidigt matcha boendestödjaren utifrån 
kön, ålder, etnicitet och intressen eftersom det är skillnad på att vara boendestödjare för 
en yngre vuxen med kriminalitets- och missbruksproblem än för en äldre med autism. 
Dessutom är det viktigt att boendestödjaren är en enkel och vanlig människa som har 
kvaliteter som utmärker dem. Genom arbetsintervjuer blir boendestödjaren intervjuad 
utifrån följande kriterier; humor, empati, personlig värme, livserfarenhet, kreativitet, 
tålmodighet, förmåga att se personen, att lägga band på sina egna värderingar, ha båda 
fötterna på jorden, våga vara nära, se individen utan att ta över, visa vägen samt stå ut 
med kaos (Socialstyrelsen, 2010b).  
Ingemarsson m.fl. (2006) påpekar att klienterna anses vara beroende av att relationen 
till boendestödjaren fungerar, eftersom boendestödjaren är en del i klienternas vardag 
och boendestödet i sig i många fall är en förutsättning för att klara vardagens viktiga 
göromål. Relationen mellan boendestödjare och klient betonas även vara en 
förutsättning för att kunna klarlägga vad klienten egentligen behöver stöd med. 
Klientens mer konkreta behov tycks framkomma och kunna definieras först efter en tids 
boendestödsinsats (Ingemarsson m.fl., 2006). 
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Dolfe (2009) påpekar att alla människor har behov av att bli sedda och att få uppleva 
intresse och omsorg från omgivningen. Vi mår alla bra av att få kärlek, trygghet, 
uppmärksamhet och bekräftelse. Den person som har sina grundläggande behov, även 
de psykologiska, tillfredsställda kan fortsätta utvecklas och kan förverkliga en del av 
sina inneboende möjligheter. En människas självförtroende kan byggas upp genom att 
omgivningen är accepterande och genom att personen blir sedd och uppmuntrad 
dagligen. Boendestödjaren måste visa en positiv tilltro till personens möjligheter att 
lyckas med att uppnå sina mål, men målen måste vara realistiska. Det är viktigt att 
fokusera på det som fungerar hos varje person, på det positiva (Dolfe, 2009).  

 

Teoretisk utgångspunkt 
I denna studie har vi valt att utgå från von Wrights (2000) tankar och idéer om det 
relationella perspektivet med fokus på meningskapande och figuration. Denna teori 
skildrar samspelet i möten mellan människor. Vi tror därför att teorin med fördel kan 
appliceras till studien eftersom boendestödjande insatser handlar om samspelet mellan 
boendestödjare och klient. Relationellt perspektiv innebär att människor blir till i 
relation till andra människor i och med att en förutsättning för enskilda individers 
existens är existensen av andra individer. Vad som karaktäriserar individen är inte 
dennes egenskaper utan dennes handlingar som framträder i relationer med människor. 
En människa är ett subjekt och är beroende av andra, det går alltså aldrig att säkert 
fastställa vem en annan människa är eftersom dessa relationer uppträder olika. I det 
relationella perspektivet tolkas relationen mellan boendestödjaren och klienten på två 
sätt, boendestödjaren står mot klienten samtidigt som det finns ett samspel dem emellan.  

Inom det relationella perspektivet ligger fokus i att skapa livsmening. von Wright 
poängterar att för att skapa livsmening är interaktion med andra människor nödvändig, 
människor som ser och förstår personen. Det innebär att sociala sammanhang är en 
förutsättning för att en individ ska utvecklas, i och med att det då finns en motpart som 
ger respons på ens handlingar. Mening finns även när vi inte är medvetna om den. 
Uppstår det en konflikt i vårt tänkande, ett fenomen som skiljer sig från det ordinära, 
börjar vi reflektera över det och förstår då att det kan finnas en mening. 
Meningskapandet är beroende av olika relationer till andra människor, eftersom det är 
först när vi får pröva våra tankar som vi kan förändra vårt sätt att handla och utvecklas.  
Begreppet figuration innebär ett nätverk av olika beroenderelationer mellan människor 
utan att fokusera på en given struktur. Figurationen är beroende av individer, men är 
oberoende av vilka de specifika individerna är. Det handlar om relationer mellan 
individer samtidigt som det visar att dessa unika individer som möts ingår i 
gemensamma meningskapande sammanhang. Den fångar processer som sker i möten 
mellan människor. von Wright (2000) beskriver en dansfiguration där en dansare 
snubblar och det påverkar hela figurationen eller där en eller flera utövar makt gentemot 
de andra genom att dominera rytmen. Exemplet illustrerar att figurationen visar det 
flerfaldiga beroendet av människor men kan samtidigt lyfta individuella variationer. 
Alla individer som deltar i en given figuration är delaktiga till att lösa behovsfrågan, 
behovet att bli sedd. En viktig aspekt är också att begreppet figuration erbjuder en 
utgångspunkt för relationen mellan individ och samhälle utan att ställa individ och 
samhälle emot varandra. Det går samtidigt att använda begreppet som ett verktyg för att 
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förstå den känsliga maktbalansen i det pedagogiska mötet, von Wright (2000), eftersom 
boendestödjaren indirekt har övertaget oavsett hur väl samspelet fungerar.  
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att skildra vad boendestöd för personer med 
missbruksproblem kan innebära. Det vi är intresserade av är de professionellas 
uppfattningar och erfarenheter av vad boendestöd kan bidra med och betyda för dessa 
personer. Frågeställningarna blir:  

• Vilka uppfattningar och erfarenheter har professionella vad gäller  
(1) insatsens utformning, (2) insatsens innehåll samt (3) insatsens betydelse? 
 

METOD 
Här beskriver vi vilken metodologisk forskningstradition som ligger till grund för 
studien samt vilka forskningsetiska överväganden vi har gjort. Vi sammanfattar även 
hur vi har gått tillväga för att genomföra studien. 

 

Metodologiskt perspektiv 
Kvalitativt perspektiv 
Kvalitativ forskningsstrategi fokuserar på hur individerna uppfattar och tolkar sin 
sociala verklighet till motsats från den kvantitativa forskningsstrategin som bygger på 
att förklara yttre krafter som påverkar den sociala verkligheten (Bryman, 2011). 
Kvalitativ forskning bygger på en forskningsstrategi där man lägger vikt vid ord snarare 
än på kvantifiering vid insamling och analys av data. Inom kvalitativ forskning läggs 
vikten vid hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Till följd av 
individernas skapande och konstruerande förmåga ses den sociala verkligheten som 
något som ständigt förändras (Bryman, 2011). 
Många kvalitativa forskare försöker uppfatta den sociala verkligheten på samma sätt 
som de som är föremål för undersökningen gör. Det handlar främst om empati och att se 
världen med den andres ögon. Genom att försöka uppfatta situationen utifrån de 
studerade personernas perspektiv är det möjligt att man uppfattar situationen på ett 
annat sätt än vad utomstående gör.  

 

Hermeneutik 

Hermeneutik är en tanketradition som beskriver synen på hur man studerar den sociala 
verkligheten. Inom hermeneutik studeras den sociala verkligheten utefter människorna 
och deras intentioner (Bryman, 2011). Inom hermeneutiken vill man förstå människan 
och dess uttryck och hermeneutiker letar efter betydelsen i uttrycken (Hyldgaard, 2008). 
Det kan handla om att tolka människors tal eller skrift. Idealet inom hermeneutiken är 
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att kunna leva sig in i vad människan försöker uttrycka, för att kunna förstå henne 
(Hyldgaard, 2008). I denna studie tolkar vi det respondenterna säger för att skapa 
förståelse för vad de vill uttrycka. Mestadels gör vi inte vår egen tolkning utan 
återberättar det de uttrycker. Men vid vissa delar i studien tolkar vi utifrån exempelvis 
ordval, tonfall och så vidare vad det är respondenten uttrycker. Vi har varit noga med att 
i resultatredovisningen inte ändra det som sades för att innebörden inte ska gå förlorad. 
Hermeneutiken syftar till att beskriva människans livsvärld och hur hon själv uppfattar 
den, vilket ligger till grund för det synsätt vår studie är uppbyggd på. 
 

Kvalitetskriterier 
Bryman (2011) refererar till Lincoln och Guba som föreslagit två kriterier som är 
alternativ till reliabilitet och validitet, som används för bedömning av kvantitativ 
forskning. Lincoln och Guba har, enligt Bryman, för bedömning av kvalitativ forskning 
föreslagit tillförlitlighet och äkthet som kriterier. I denna studie har vi valt att använda 
oss av tillförlitlighet för en bedömning av vår studies riktighet.  

Tillförlitlighet delas in i fyra delkriterier: Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
en möjlighet att styrka och konfirmera.  

Att skapa trovärdighet i ett resultat görs genom att säkerställa att forskningen utförts 
enligt de regler som finns samt att de personer som studerats kan bekräfta att forskaren 
uppfattat uppgifterna på rätt sätt. Vi har följt de etiska riktlinjerna och försäkrat oss om 
att respondenterna accepterat villkoren för studien. Dock stämdes inte uppgifterna av 
med respondenterna innan uppsatsen trycktes. Överförbarhet innebär att forskaren ska 
ge fylliga beskrivningar av detaljerna som ingår i en kultur. Med hjälp av fylliga 
beskrivningar kan andra personer använda fakta som de kan ha hjälp av vid 
bedömningen av hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. Vi har försökt att 
beskriva vårt tillvägagångssätt genom hela processen för att inte lämna några oklarheter 
om vad som format vårt resultat. För att forskaren ska kunna bedöma om en studie är 
pålitlig krävs att de antar ett granskande synsätt. Man säkerställer att det skapas en 
fullständig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen. Därefter kan studien 
granskas och en bedömning göras av kvaliteten på de procedurer som valts och hur de 
tillämpats. Här ingår även en bedömning av hur pass giltiga studiens slutsatser är. Vi 
har noga funderat över brister i vår studie och försökt lyfta dessa ärligt. Vi försöker inte 
dölja någonting och vi har reflekterat över vad som kunde gjorts annorlunda. Detta ger 
läsaren möjlighet att avgöra hur pass pålitlig vår studie är. Då det inte går att få någon 
fullständig objektivitet vid forskning av den sociala verkligheten så handlar möjligheten 
om att styrka och konfirmera ändå om att forskaren försöker säkerställa att han eller hon 
inte medvetet låtit personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka 
undersökningen (Bryman, 2011). Genom arbetet med studien har vi reflekterat och 
diskuterat, försökt lyfta och medvetandegöra våra egna tankar, för att sedan göra ett 
medvetet val att lägga dem åt sidan.  
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Planering och genomförande   
Urval 

Vi har använt oss av målinriktade urval, ”purposive sampling”, som i huvudsak handlar 
om att individer eller organisationer väljs ut med direkt hänvisning till de 
forskningsfrågor som har formulerats (Bryman, 2011). Det innebär att vi först har 
formulerat frågorna och sedan tagit en kontakt med dem som vi bäst tror kan ge svar på 
frågorna. För urval har vi inte endast vänt oss till de som faktiskt säger sig erbjuda 
boendestöd, alltså där klienterna har sina egna lägenheter i vilka stödet ges. Utan vi har 
även vänt oss till verksamheter som erbjuder bostäder dit klienter får flytta in och som 
sedan där erbjuder stöd som rör att kunna sköta en bostad och ett vardagsliv. Vi har 
intervjuat professionella som möter dessa klienter i deras vardag. Vi har alltså valt att 
inte intervjua chefer eller handläggare som inte dagligen möter dessa klienter. Vi har 
kontaktat 7 olika kommuner, en större kommun, fyra medelstora kommuner och två 
mindre. Av de 7 tillfrågade kommunerna var det tre stycken som visade intresse, två 
medelstora kommuner och en mindre, i södra Sverige. Den första kontakten har i 
samtliga fall varit med en receptionist eller en enhetschef, för att etablera en kontakt. 
Därefter har missiv och förfrågan skickats till enhetschefen som har tagit ärendet vidare 
till personalgruppen. Vårt enda krav var att respondenterna ska ha arbetat inom området 
i minst två år för att ha tillräckligt med erfarenhet.  

 

Datainsamling 

Syftet med en kvalitativ forskningsintervju, enligt Kvale och Brinkmann (2009), är att 
utifrån respondentens eget perspektiv förstå situationer ur den levda vardagen. Vid en 
kvalitativ intervju försöker författaren beskriva respondentens upplevelse av världen 
genom att tolka innebörden av respondentens beskrivelse av en situation. Målet är att få 
nyanserade beskrivningar av respondentens upplevelse av olika situationer som denne 
möter (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom vi inte djupgående följer den 
hermeneutiska forskningstraditionen redovisar vi inte mer förförståelse i metoden. 
En form av kvalitativ intervju är semistrukturerad intervju. Vid en semistrukturerad 
intervju används en utformad intervjuguide men respondenten har möjlighet att fritt 
utforma svaren med egna ord. En semistrukturerad, halvstrukturerad, intervju är varken 
ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Semistrukturerad intervju ger möjlighet för att ändra frågornas ordning utefter vilken 
rikting svaren går i samt att följdfrågor kan ställas på den information som respondenten 
ger (Bryman, 2011). Intervjuguiden i denna studie är semistrukturerad vilket innebar att 
vi hade vissa färdigställda frågor men att det lämnades utrymme för att utveckla svaren 
och ställa följdfrågor. I intervjuguiden formulerades så kallade öppna frågor. Öppna 
frågor ger respondenterna möjlighet att svara med egna ord, och inte med våra ordval. 
Öppna frågor leder inte tankarna mot en viss riktning vilket innebär att man kan få reda 
på hur respondenten tolkar frågan (Bryman, 2011).  
Kvalitativ intervju är lämpligast att använda då vi är intresserade av respondenternas 
uppfattningar och erfarenheter. Vi anser att kvalitativa intervjuer var ett bra 
tillvägagångssätt för att uppnå studiens syfte då exempelvis enkätundersökning inte 
hade gett en djup inblick. Genom att intervjua med kroppslig närvaro, alltså att man 
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möts ansikte mot ansikte, ges tillgång till information som uttrycks genom kroppsspråk 
och tonfall (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har tagit de etiska principerna under 
beaktning och kan därför stå för att intervjuerna har gemomförts på ett korrekt sätt.  

Vi genomförde totalt fyra intervjuer med fem respondenter. Vi gjorde en dubbelintervju, 
med två professionella samtidigt, samt tre intervjuer där en professionell deltog. Vid två 
av intervjuerna var vi i lokal som tillhandahölls av respondenterna. Vid de två andra 
intervjuerna hade respondenterna ingen avskild lokal vi kunde vistas i så vi bidrog med 
en lokal där vi kunde genomföra intervjun ostört. I samtliga intervjuer förde en av oss 
samtalet efter intervjuguiden medan den andra hjälpte till att ställa följdfrågor, 
vidareutveckla och notera sådant som kan vara svårt att märka om man för intervjun då 
man har annat fokus. Intervjuerna spelades in på två inspelningsenheter för att minimera 
risken för att materialet kunde gå förlorat. 
 

Maktasymmetri vid intervju 
En forskningsintervju är inte ett öppet vardagligt samtal mellan två jämlika parter, 
hävdar Kvale och Brinkmann (2009). Intervjun är ett samtal med en tydlig 
maktasymmetri mellan forskare och respondent. Forskaren bestämmer intervjuämnet, 
avgör vilka frågor som ska följas upp samt avslutar samtalet. Forskaren har även 
makten att tolka respondentens uttalande och vad denne egentligen menade. Kvale och 
Brinkmann (2009) nämner begreppet motkontroll som kan innebära att respondenterna 
undanhåller information eller väljer att avbryta sitt deltagande om forskarens dominans 
blir för påtaglig. Författarna menar vidare att maktasymmetrin inte nödvändigtvis 
behöver elimineras, men forskaren bör reflektera över den och vad det kan innebära för 
studien (Kvale & Brinkmann, 2009). För att undvika att respondenterna i denna studie 
skulle känna sig obekväma i sin roll som respondenter så gjordes medvetna val för att 
försöka jämna ut maktbalansen. Vi försökte till exempel att tänka på hur vi skulle sitta 
för att undvika att få respondenten att känna sig obekväm eller utsatt. Vi satt bredvid 
varandra samtliga gånger för att inte respondenten skulle ha svårt för att tala till oss 
båda. 

 

Bearbetning och teoretisk problematisering  

Utifrån syfte och frågeställningar lyfter vi den mest relevanta informationen från 
intervjuerna. Under processens gång har anteckningar gjorts för att minnas det vi ville 
lyfta i vår teoretiska problematisering och i diskussion. Materialet började analyseras 
redan innan all data var insamlad. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Att 
använda ljudinspelning ger forskaren möjlighet att koncentrera sig på ämnet och 
dynamiken i intervjun. (Kvale & Brinkmann, 2009). Orden, tonfallet och pauserna 
registreras och forskaren kan återvända till ljudinspelningen för att lyssna igen. (Kvale 
& Brinkmann, 2009). Att göra omfattande anteckningar under en intervju kan vara 
distraherande och störa samtalsflödet (Kvale & Brinkmann, 2009). Dock finns det vissa 
risker med att banda och det är att respondenterna kan känna sig hämmade och kanske 
ger andra svar än om intervjun inte spelades in (Bryman, 2011; Forsman, 1997). Vi 
ansåg dock att vi var tvungna att använda ljudinspelning för att på bästa sätt kunna 
bearbeta materialet.  
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Att transkribera innebär att transformera, att ändra från en form till en annan. Intervjun 
görs om från muntligt språk till skriftligt språk (Kvale & Brinkmann, 2009). Det finns 
flertalet fördelar med att transkribera intervjuer. Det bidrar till att bättre minnas det som 
sades, det underlättar för en noggrannare analys av vad respondenterna sagt och vi kan 
göra upprepade genomgångar av respondenternas svar (Bryman, 2011).  

Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att transkribera intervjuer underlättar för att göra 
en analys. Textmaterialet blir inledningen till en analytisk process. 
Meningskoncentrering kallas en analysmetod som innebär att man sammanfattar det 
respondenterna uttryckt till kortare formuleringar. Det finns fem steg för att analysera 
en intervju utifrån den valda analysmetoden. Forskaren läser först hela intervjun för att 
skapa en bild av helheten. Sedan fastställs det som kan vara meningsfullt för att uppnå 
studiens syfte. Det tredje steget är att tematisera de olika uttrycken utefter innebörden i 
det som uttryckts. I fjärde steget ställs frågor till innehållet utefter studiens 
frågeställningar. I femte steget skriver forskaren samman de centrala delar som plockats 
ut ur intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid transkriberingen skrev vi ordagrant vad 
respondenterna sa, även pauser och skratt noterades. Anledningen till att dessa skrevs ut 
var för att i resultatredovisning och analys kunna tolka det som sades utan att behöva gå 
tillbaka till inspelningen. Till redovisningen av resultatet skrevs texten om till ett språk 
som är lättare för läsaren att förstå. Vid bearbetningen av resultat valdes relevanta delar 
ut från transkriberingen och genom diskussion med varandra tolkade vi författare 
tillsammans vad respondenterna ville poängtera. Resultatet sammanställdes. När 
resultatet var sammanställt såg vi över vår teoretiska utgångspunkt och sammanställde 
den med utvalda delar i resultatet. Detta formade vår teoretiska problematisering. 

 

Forskningsetiska överväganden  
Inom svensk forskning finns det vissa etiska principer att ta hänsyn till, dessa är 
informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet samt samtyckeskravet 
(Bryman, 2002).  
I vår studie har vi tagit hänsyn till dessa etiska aspekter genom att vara tydliga inför 
våra respondenter angående studiens syfte och deras deltagande. Först skickade vi en 
förfrågan som tydliggjorde att deltagandet är frivilligt och att intervjun kommer att 
spelas in. Vi har även skickat ett missiv (se bilaga I) till respondenterna innan 
intervjutillfället samt läst upp missivet på plats, delat ut våra kontaktuppgifter och 
skrivit under missivet. Vi har frågat vederbörande om denne är införstådd med sina 
rättigheter i och med deltagandet i studien. Via dessa steg har vi tagit hänsyn till 
informationskravet som enligt Bryman (2002) innebär att forskaren ska informera 
respondenten om studiens syfte, undersökningens moment samt att respondentens 
medverkan är frivillig.  
För att ta samtyckeskravet i aktning har vi förtydligat att deltagandet i studien är 
frivilligt och fått muntligt samtycke av samtliga respondenter vid intervjutillfällena. 
Vederbörande har även blivit informerade om att det är fritt att avsluta sitt deltagande i 
studien om de så önskar.  
Utifrån konfidentialitetskravet har vi avkodat respondenternas verkliga namn, både i 
anteckningar och i analysarbetet. Detta har även förmedlats vid intervjutillfällena.  
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För att uppfylla nyttjandekravet har vi endast använt den insamlade informationen för 
att uppnå studiens syfte. Ljudinspelningsfilerna har efter avklarad studie raderats. 
 

Definition av boendestöd och boendestödjare i studien 
I den här specifika studien väljer vi att omnämna boendestöd som samlat begrepp för 
alla former av stöd som sker i och till bostaden oavsett boendetyp för personer med 
missbruksproblematik eller missbruksproblematik med samtidig psykisk sjukdom. När 
det däremot är avgörande för innehållet att omnämna boendestöd med ett annat begrepp 
gör vi så. Boendestödjare använder vi som samlat begrepp för alla professionella som 
arbetar i och för klientens bostad. Det är utifrån konfidentialitetskravet vi har valt att 
använda begreppen boendestöd och boendestödjare, så att ingen specifik respondent 
eller verksamhet går att peka ut. 
 

RESULTAT 
Under denna rubrik redovisas de resultat som framkommit under de intervjuer som 
genomförts för att uppnå studiens syfte. De medverkande respondenternas namn har 
avkodats och ersatts med fiktiva namn. För konfidentialitetens skull har vi omnämnt 
respondenterna med andra namn än deras egna. Dessa namn är Gun, Ida, Liv, Ulla och 
Åsa. Respondenterna är 30-50 år och har 5½-13 års erfarenhet inom verksamheterna vi 
har varit i kontakt med. Respondenterna är omsorgspedagoger, behandlingsassistenter 
och behandlingspedagoger men omnämns som boendestödjare i texten. De 
verksamheter vi har varit i kontakt med benämner inte alla insatsen som boendestöd 
men vi har för konfidentialitetens skull valt att i texten kalla de tre olika 
verksamheternas insats för boendestöd.  
 

Boendestödets utformning 
Boendestöd kan vara uppbyggt på flera olika sätt i Sveriges kommuner. Den 
gemensamma nämnaren är att oavsett stödets utformning så blir stödet beviljat av en 
handläggare inom kommunens Socialtjänst. Samtliga respondenter berättar att de 
arbetar med att motivera även de personer som ännu inte har blivit beviljade 
boendestödet vilket kan innebära att klienten kan ha kontakt med verksamheten som 
utför boendestödet redan innan insatsen har blivit beviljad.  
Inom samtliga kommuner gör handläggaren en intervju med klienten för att bedöma var 
behovet ligger. Efter det görs en insatsbedömning om vad stödet kommer att innebära 
för klienten. Liv säger att själva planeringen om stödets faktiska innehåll görs i samråd 
mellan klienten och boendestödet. Den första planeringen fungerar som en slags 
grovplanering som revideras när klient och boendestödjare har kommit att lära känna 
varandra lite bättre.  
Samtliga respondenter berättar att insatsen inte är tidsbegränsad, att de aldrig avslutar 
ett ärende om klienten inte själv föreslår det och om boendestödet anser att det är 
befogat. Ulla berättar att de aldrig slänger ut någon på gatan och att de aldrig skulle säga 
till klienten att flytta för att denne är drogfri och har sysselsättning. Gun betonar att de 
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heller aldrig skulle planera en utflytt, från de lägenheter de står för, om det inte fanns 
någonting att gå vidare till. Ulla säger att klienterna dock inte bör bo för länge heller, att 
man måste kunna gå vidare och att boendestödet inte får bli den trygga basen som ska 
vara för evigt. Målet är att klienten ska kunna klara sig i egen lägenhet. Åsa berättar att 
klienten alltid är välkommen tillbaka oavsett tidigare gånger men att de kan motivera till 
andra insatser om de märker att klienten inte kan ta vara på det insatsen ger, detta för att 
motverka ännu ett till misslyckande.  

 

Beskrivning av verksamheterna 

Boendestöd kan yttra sig på olika sätt. En av kommunerna erbjuder lägenheter som alla 
ingår i en fastighet där det också finns en personallägenhet och 
gemensamhetsutrymmen. Det påminner om ett slags gruppboende trots att klienterna 
har egna fullt utrustade lägenheter. Klienterna som bor där är 18-29 år.  

Klienterna måste vara inne senast klockan 22.00 på vardagarna och senast 23.00 på 
helgerna. Följs inte tiderna kommer klienterna inte in i fastigheten och då har samtliga 
klienter en individuell krisplan över hur de och personal ska gå tillväga om det inträffar. 
Krisplanen används även då klienten blir nekad att vara på boendet då de är 
drogpåverkade. Respondenten från verksamheten berättar att de inte har huvudansvaret 
för var klienten tar vägen men poängterar värdet av en krisplan så att man vet ungefär 
var klienten finns. 
I en annan kommun har klienten sin bostad först och boendestödjarna utför då stödet 
hemma hos varje klient. Där ges stödet en till flera gånger i veckan, utifrån klientens 
behov. Det kan förekomma att klienterna har ett andrahandskontrakt på lägenheten. 
Personer över 18 år kan bli beviljade boendestödet. 
Det som skiljer sig i den tredje kommunen är att de arbetar för att hemlösa personer ska 
få ett eget lägenhetskontrakt. Respondenten berättar att detta kan ta allt från en månad 
upp till tio år, medan en del klienter av olika anledningar aldrig når ett eget kontrakt. 
Vägen dit innebär mellaninsatser såsom ett lågtröskelboende, korttidskontrakt och 
andrahandskontrakt på den sekundära bostadsmarknaden. Vidare berättar respondenten 
mest om arbetet på lågtröskelboendet där det finns ett antal rum som är utrustade med 
mikrovågsugn, kaffebryggare och en kyl. Det finns ett gemensamt kök och ett 
personalrum där nattpersonalen sover. Under dagtid finns där ingen fast personal men 
boendestödjarna gör oanmälda besök kontinuerligt. Lågtröskelboendet beviljas till den 
som är över 35 år som har varit långvarigt hemlös och som är känd i kommunen. Här 
ska det vara lugnt efter 22.00 och inga besök, utan undantag, beviljas under dygnet. 

 

Verksamheternas drogpolicy 

I ett av boendestöden ingår det att lämna urinprov och klienten blir avstängd vid positivt 
resultat. Kontakten slutar däremot inte och de professionella arbetar motiverande för att 
få klienten att komma tillbaka. I den typ av boendestöd där klienten bor i sin egen 
lägenhet lämnas inga urinprov.  Liv berättar att de inte har den typen av mandat. Hon 
berättar vidare att de oftast inte går in till personen om de märker att personen är 
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påverkad. Däremot säger de alltid att de kommer tillbaka dagen därpå och att de faktiskt 
gör det också.   

Men jag tror att vi visar att vi finns fast, fast det eh, fast att de tar sina 
återfall också. Att vi inte backar då, tror jag kan förhindra att de tar 
återfall faktiskt. För att de vet att vi finns. (Liv) 

Tidigare var lågtröskelboendet ett drogfritt boende men klientgruppen förändrades och 
beslutet kom uppifrån att ändra boendet för att möta klienternas behov. På 
lågtröskelboendet finns inget krav på nykterhet men alkohol får endast förekomma på 
det egna rummet och inte i de gemensamma utrymmena. Åsa säger sig ha sett att 
klienter dricker mindre när de bor där än när de lever på gatan. Åsa påpekar vikten av 
att ha tak över huvudet, att slippa oroa sig för var man ska sova. Hon säger sig tro att det 
kan medföra att klienten dricker mycket för att orka sova utomhus.  
 

Boendestödets innehåll 
Boendestödets innehåll skiljer sig till viss del från kommun till kommun. Skillnaderna 
beror i huvudsak på hur boendestödet är utformat men det kan också skilja sig från 
individ till individ. Ida berättar att de använder sig av en intervjuguide som innehåller 
frågor om hälsa, boende, ekonomi och hygien. Intervjuguiden används för att utvärdera 
var behovet ligger och sedan förs en dialog mellan boendestödjaren och klienten om vad 
som bör göras. Liv säger att de inte har någon mall att gå efter, att ingen är den andre lik 
och att de arbetar efter genomförandeplanen som har utformats i samråd med klienten. 
Det är viktigt att klienten får vara med i genomförandeplanen så att man kan arbeta med 
det som klienten själv önskar, medan det också är viktigt att bromsa när det behövs. 
Gun uttrycker det såhär: 

Sen är det ju inte i alla lägen att vi går med dem i det, eller så … att man 
kan ha den diskussionen med det att det här kanske inte är, har du tänkt 
på detta, o är det verkligen en bra väg … ska du inte kanske göra detta 
först eller, så kan vi ta det senare liksom, för du kanske måste bli drogfri 
först liksom, för en del kanske är långt fram i planen, jag menar med 
jobb åh så, o då får man ju ha det som ett mål men kanske inte det man 
ska jobba med just här o nu. (Gun) 

 

Boendestödjande insatser 

Konkret kan boendestödet innehålla stöttning och hjälp med vardagliga göromål såsom 
städning, handla, tvätta och laga mat. Åsa berättar att det är viktigt att stötta i dessa bitar 
då det inte har varit självklara sysslor för vissa personer. Har en person till exempel bott 
på olika allmänna toaletter i stora delar av sitt liv, är inte städning av toaletten det första 
personen tänker på när denne har fått en lägenhet, säger Åsa. Ida berättar att handla mat 
kan vara nog så svårt vilket innebär att man då får berätta för klienten vad man behöver 
äta på en dag och vilka varor som kan vara bra att ha. Stödet kan också innebära tillsyn 
ett par gånger i veckan, dels för att se så att klienten mår bra och dels för att förhindra 
störningar eller sanitära olägenheter. En annan viktig del i innehållet är att klienten får 
träna på att vistas i olika sociala sammanhang. Restaurangbesök eller att gå på stan när 
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det är mycket folk kan vara förekommande inslag i boendestödet. Ulla berättar att flera 
klienter har beviljad ledsagning som kan innebära promenader, följa med till olika 
platser eller att handla.  

Sysselsättning är en målsättning för många klienter, i två av verksamheterna har en del 
klienter fasta arbeten. Liv säger att arbetet för vissa klienter kan vara en hjälp ut ur 
missbruket, där arbetsgivaren sätter ner foten när det börjar fallera och erbjuder hjälp. 
Men för många klienter är arbete ett avlägset mål. I den tredje verksamheten har de 
flesta sjukersättning eller sjukpension. Däremot är det många klienter som har en lättare 
sysselsättning, Gun berättar att det kan vara bra att ha något för händerna även om det 
bara är att måla en tavla eller att gå och träna.  
Respondenterna berättar också att innehållet i stödet kan vara att strukturera upp 
läkarbesök, möten på olika instanser eller att hjälpa till med pappersarbete. Det är inte 
ovanligt att klienterna har många insatser knutna till sig, försäkringskassan, 
Socialtjänsten och arbetsförmedlingen är några exempel. Liv berättar att Case 
management behövs, att kommunen där hon arbetar borde marknadsföra tjänsten mer så 
att klienter kan få hjälp med att strukturera och samordna sina kontakter. Stödet kan 
också ligga i att driva på att klienten tar kontakt med olika myndigheter, betalar sina 
räkningar och kommer i tid till möten. Boendestödjarna kan närvara vid möten för att 
hjälpa till att komma ihåg vad det handlade om. Ibland kan det vara tillsynes banal 
stöttning som behövs. Gun berättar att det har hänt att man får sitta med en klient som 
ska ringa ett viktigt samtal där man får berätta för klienten att denne bör presentera sig i 
början av samtalet. 
Att skapa struktur är ett återkommande tema när det gäller att få ordning på vardagen. 
Avsaknaden av struktur kan bero på många saker. Åsa poängterar att det är missbruket 
som bidragit till att klienten har en sämre planeringsförmåga. Det är i hemmet de flesta 
behöver träning i att styra upp sysslor och strukturera upp rutiner. Åsa påpekar att hon 
brukar lägga sina egna värderingar åt sidan, hennes tankar om hur hon ser på ett hem 
skiljer sig ofta mot vad klienterna har för krav på sin bostad. Det kan exempelvis röra en 
soffa som är utsliten och smutsig som den professionella, för trevnads skull, helst hade 
bytt ut men som klienten anser duger bra.  
 

Skillnader vid stöd för missbruksproblem jämfört med psykisk ohälsa 
Liv berättar att hon upplever en skillnad på boendestöd till personer med 
missbruksproblematik jämfört med boendestöd till personer med psykisk ohälsa: 

…det ser ju lite olika ut, det är inte så mycket praktisk hjälp med 
missbrukarna som det är med de psykiskt sjuka kan jag uppleva /…/ de 
är inte lika öppna för att liksom … inte lika lätt för att ”städa åt mig” …  
alltså det är inte riktigt så med dem /…/ då vill de vara med om de kan 
det själva. Utan det är ju det här andra, det sociala, att hålla i trådarna 
lite, för att det är väldigt mycket insatser, det är väldigt mycket löst 
hängande trådar som ska fungera. (Liv) 

Ida berättar om en skillnad med att arbeta med personer med missbruksproblematik 
jämfört med personer med psykisk ohälsa. Det Ida nämner gäller främst personalens 
kompetens. Hon berättar att det krävs ett annat bemötande när det gäller personer med 
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missbruksproblem. Liv säger att man som boendestödjare måste vara medveten om det 
ostrukturerade, att hålla i trådarna och att inte bli besviken när klienten tar återfall eller 
glömmer bort vissa saker. Åsa berättar att personer i missbruk exempelvis kan vara på 
väg till ett möte men om något roligare dyker upp på vägen dit så gör de det i stället. 
Vidare säger Åsa att det är viktigt att ha detta med sig när man arbetar med dem, att inte 
fastna om de missar en tid men kommer dagen därpå. Åsa påpekar att man istället kan 
berömma dem för att de kom överhuvudtaget och inför nästa möte stötta mer för att 
komma ihåg. Allt som kan förhindra ytterligare misslyckanden. En av respondenterna 
berättar om den utmaning som följer i och med placeringen av verksamheten hon 
arbetar på. Verksamheten ligger precis bredvid stadens systembolag, vilket alltså kan 
medföra frestelser varje gång klienten passerar där på väg till möte. När klienten 
kommer till henne uppmuntrar hon klienten för att denne har tagit ett stort steg i sin 
förändring då han eller hon valt att gå in i rätt dörr. Två av respondenterna säger att det 
nästan ingår att klienterna tar ett återfall och att man får se det som att det ingår i 
arbetet. Det gäller snarare att ta återfallet och omvända det till något man kan arbeta 
med istället, säger Ulla.  
 

Att skapa relationer 
En annan viktig del i boendestödet är att bara finnas tillgängliga för klienterna och att 
”komma och störa”. Liv berättar att klienterna ofta säger att det är skönt när 
boendestödjarna kommer, att det kommer någon vanlig. Åsa säger också att klienterna 
tycker om att det finns människor i deras hem som inte är missbrukare, att det kan vara 
skönt om det kommer någon gammal bekant som vill hälsa på och personalen då kan 
säga stopp vid dörren. Samtliga respondenter påpekar värdet av att finnas kvar även vid 
exempelvis ett återfall. Två av respondenterna säger att det inte alls är ovanligt att 
kontakten finns kvar flera år efter att insatsen är avslutad. Respondenterna berättar att 
de brukar ge ut sitt telefonnummer så att klienten kan ringa om det dyker upp något i 
efterhand. Det kan vara en trygghet för en klient som oftast inte har så många personer i 
sitt nätverk, personer som inte missbrukar alltså.  

Relationsskapande är a och o, poängterar Ulla. Det är den stabila relationen som gör att 
klienterna känner förtroende och kan öppna upp sig. När man har skapat relationen är 
det lättare för klienten att öppna upp sig för vilka behov de behöver få tillgodosedda, det 
är lättare att få reda på vad hjälpen kan innebära när klienterna känner sig bekväma med 
att fråga om den. Liv berättar att hon upplever att man kan känna på sig att ”idag är det 
en sådan dag” efter att man har lärt känna klienten. Det är inte ovanligt att man då kan 
ha suttit vid köksbordet och pratat istället för att städa. Boendestödjarna är flexibla och 
det är klienten som bestämmer vad de vill göra med sin tid. Men Liv poängterar att det 
var kanske det som behövdes den dagen och att sådant bara sker när det finns tillit och 
en bärande relation. Ibland skapas det ingen tillit i relationen, då uppmuntrar Ulla till en 
kontakt utanför boendestödet. 

…jag har haft en sån kontakt nu till exempel som har varit väldigt svår o 
öppna sig /…/ har inte närhet till sina känslor … då har jag sagt till 
henne också att liksom se, är det nån du klaffar med, det behöver inte va 
här /…/ att är det nån annan så tar du den. Så är det bara /…/ men just 
det här att man ska connecta och få relationen så får ju inte jag haka 
upp mig på det som kontaktperson, för då är ju inte jag professionell. 
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För vi är ju olika som personer och klaffar olika liksom. Då är det 
viktigt kanske när man har kommit så långt liksom att nu kommer inte 
jag längre utan nu måste jag ge henne en öppning, till andra alternativ 
liksom. (Ulla) 

En av respondenterna säger sig uppleva att klienterna uppskattar att man är rak, att man 
inte försöker linda in det i massa bomull, då det är med det raka språket klienterna 
pratar med varandra. Respondenten berättar om en kollega till henne som har en 
förmåga att möta de människor där det är väldigt speciellt. Hon ger ett exempel på en 
man de hade kontakt med som hade grävt sig ett stort hål på kyrkogården med lite 
presenning över och där han sedan bodde. Där låg kollegan på hösten i de blöta löven 
timme efter timme och pratade med mannen för att försöka få honom till att söka stöd. 
Kollegan lyckades prata med honom och fick in honom i en husvagn vilket senare 
resulterade i att han idag bor i ett hus. Vidare berättar hon om en del uppdrag de får som 
kan handla om att gå in på en fest och avstyra den. Återigen nämner hon sin kollega 
som har en förmåga att avdramatisera allt. Han går in artigt, hälsar, kollar läget, sätter 
sig ner och frågar sen om de skulle kunna skruva ner musiken och kanske gå någon 
annan stans. Hon påstår att personerna på festen lugnar ner sig snabbt och respekterar 
deras önskemål. Hon tror det hade varit skillnad om man kom in med sträng ton och 
sagt ”vi är från socialtjänsten, nu får ni ta och lugna ner er.” Respondenten säger att 
klienterna ibland kommit fram till hennes kollega och sagt hur bra det är med honom för 
att hans jacka är lite skitig ibland, att det gör att han är lite grann som klienterna. 
Respondenten säger sig inte tycka om att sitta vid varsin sida om ett skrivbord när man 
möts utan hon sitter hellre mer avslappnat och sänker alltid stolen direkt till den nivå 
klienterna sitter, för att klienterna inte ska känna att de är lite i underläge. Respondenten 
påstår att det är viktigt att möta klienterna på deras nivå. 

 

Boendestödets betydelse 
Det är svårt att se boendestödet som den enda vägen ur ett missbruk. Däremot berättar 
flera av respondenterna att boendestödet är en viktig del men behöver kombineras med 
andra insatser. Boendestödet ger klienter färdigheter som är bra att ha för att återanpassa 
sig till samhällets normer. Respondenterna pratar om struktur, socialt stöd, att vara del 
av ett sammanhang och att lära sig att lita på andra människor. I samtliga intervjuer 
vittnar respondenterna om att relationskapande är avgörande, att man via relationerna 
kan ersätta droger med sunda mänskliga kontakter.  
 

Relationen är nyckeln till förändring 
Respondenterna är överens om att det är viktigt att klienterna vågar ha en relation, kan 
vara ärliga och skapa tillit och att de vet att det är någon som står kvar. Ulla säger vidare 
att det även är viktigt att kunna hantera sina känslor då det är någonting som vi hela 
tiden blir påfrestade av. Man måste få med sig verktyg för att kunna hantera och möta 
sina känslor och att man vet vem man kan vända sig till när man får panik eller 
ångestpåslag. Ulla drar en parallell till gemeneman då hon påstår att man hela tiden, 
hela livet frågar någon annan och samlar in information innan man tar egna beslut. Hon 
hävdar då att det är extra viktigt att även klienterna har någon att ventilera med och 
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någon att fråga om råd. Ulla påstår att relationen är nyckeln till förändring, att drogen 
måste ersättas av andra människor, kontakter och relationer.  

Man kan inte knappt inte begära av personen att bli drogfri om det inte 
finns något annat, som stöttar upp dem. För det finns ju en orsak till 
varför man använder drogerna, som också är individuellt visserligen, 
men relationen är ju den som oftast kan ta knäcken av det andra liksom. 
Av drogen, att det finns något annat som är hoppfullt och någon annan 
som kan hjälpa en, i känslolivet. (Ulla) 

Liv berättar att hon upplever att klienterna behöver någon som bara sitter och lyssnar på 
dem för att eventuellt förhindra ett återfall. Att boendestödjaren blir någon att ventilera 
med, även om det kan handla om drogsug eller hur klienten gjorde när denne brukade. 
Liv berättar att hon tror att de behöver få prata om sådana saker för att släppa det och 
komma till insikt. Vidare säger Liv att det är viktigt att inte backa även om återfallet blir 
ett faktum. Övervägande vittnar flera av respondenterna om att de upplever att 
klienterna öppnar sig mer för dem än för någon myndighetsperson.  

…lättare att prata om saker och öppna sig och berätta om saker för att 
man inte är en myndighetsperson också … för att det är ju ganska laddat  
/…/ ibland när de pratar om myndighetspersoner så har jag en känsla av 
att de tror att de har något att förlora om de berätta … säger så som det 
är, men det har de ju inte hos oss, de kan ju berätta precis som det är. 
Det gör ju varken till eller från så det … vi får ju veta betydligt mycket 
mer än myndighetspersoner får göra. (Liv) 

Åsa berättar om klienter som pratar om ”de jävlarna på soc” men räknar inte med 
henne, det händer att hon får påminna klienterna om att det är hennes kollegor och att 
även hon är en av dem. Åsa berättar att klienterna ofta berättar att de ser Åsa som den 
goda, medan en ekonomihandläggare som ger avslag på en ansökan ses som den onda. 
 

Relationer över tid 
Ulla berättar att de kan ha kontakt med klienten i två, tre år innan de flyttar in i 
verksamhetens lägenhet, att det är det bästa för att kunna skapa en stark relation till 
skillnad från om klienten ska ha en annan kontakt innan boendet, en ny kontakt inne på 
boendet, och sen kanske ytterligare en efter boendet.  

Det är ju det som vi ser som ganska unikt och vår styrka att vi kan finnas 
kvar hela tiden liksom. I olika faser som finns för att annars byter man 
insatser, man byter handläggare, man byter allting. Och då tappar man 
liksom, då ska man börja om och börja om, och därför blir det så många 
insatser som är verkningslösa. Men vi kan finnas med liksom. (Ulla) 

Det finns ett värde i att arbeta med klienterna över lång tid, säger Gun. Det ger 
möjlighet att lära känna personen på djupet och se vad som finns under. Gun är kritiskt 
till utredningar som görs på ytan.  

…jag har i alla fall fått den uppfattningen att många utredningar görs 
liksom på ytan och då, ah då vad kan insatsen bli, ah medicin eller nån 
annan liten insats liksom som inte är. Man bara tar bort symtomen 
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liksom. Då är det ingen hjälp ändå. Utan det är bara typ något 
övertramp av samhället igen liksom. (Gun) 

Det krävs tålamod i arbetet med personer med missbruksproblematik. Det kan ta tid 
innan något positivt resultat visar sig, särskilt med de klienter som har flera år av 
missbruksproblem bakom sig, säger Ulla. Respondenterna påpekar också att det kan 
vara olika vad man ser som positivt resultat. De poängterar att man även får se till de 
små framstegen. Även om klienterna kanske inte blir helt drogfria så har kanske 
åtminstone destruktiviteten och kriminaliteten minskat. Att även om de åker fram och 
tillbaka på behandlingshem så kan det vara ett framsteg då de kanske innan inte var på 
behandlingshem alls och klienten kanske dricker varje dag men sista månaderna har han 
eller hon druckit mindre. Åsa styrker detta genom att berätta att huvudsaken är att 
klienten får ett, för honom eller henne, kvalitativt liv.  

Det är så att man tänker ibland att hade vi inte lyckats att motivera och 
locka hit de människorna som har missbrukat väldigt länge /…/ så hade 
de inte överlevt ute på gatan … så visst det är det … och att de får ett 
mycket bättre kvalitativt liv även om de inte blir drogfria så är det vad 
det handlar om. Det kanske är en man som är 50+ som kanske har 
missbrukat sen tonåren, och vi vet ju att medelåldern är inte så hög man 
brukar väl säga 56-57 år, och kan man stötta och hjälpa till med att i 
alla fall få de sista åren kvalitativt bättre så är jag jäkligt nöjd. (Åsa) 
 

Bostadens betydelse 
Att ha någonstans att bo är en förutsättning för att fungera säger Gun. Vidare berättar 
hon att det är väldigt viktigt att bo där det är drogfritt, för att det ska kunna bli tryggt. 
Liv poängterar att man måste ha tak över huvudet, någonstans att sova, kläder på 
kroppen och mat. Alla måste ha ett boende för att man ska kunna kräva något mera av 
klienten. Åsa berättar att hon känner att för henne är det solklart att man behöver en 
bostad först då en bostad bidrar till en trygg punkt som behövs för att man ska kunna 
rätta upp sitt liv. Liv säger att man inte kan kräva av någon att hålla sig nykter för att 
kunna erbjuda en bostad då hon säger att det är fel väg att gå. Åsa säger att det också är 
någonting som kan störa klienten, att inte veta var man ska sova nästa natt eller att inte 
ha några pengar eller mat. Vidare säger hon att när det är sådana basala behov som 
ligger och stör och oron börjar snurra i huvudet på klienten så kan det vara svårt att ta 
itu med sitt missbruk. Åsa betonar också vikten av att få in kvinnor i ett eget boende då 
hon säger att hon upplever att det är väldigt vanligt att de får betala med sin kropp för 
att ha någonstans att sova. Så länge dessa orosmoment stör klienten lönar det sig inte att 
prata behandling eller andra saker klienten behöver ha hjälp med. Åsa berättar att det är 
först när klienterna får de basala behoven tillgodosedda som det finns fler 
förutsättningar för att kunna börja fundera på missbruket. Ida är inte helt övertygad om 
att ett boende alltid är grunden för att kunna lösa ett missbruksproblem; 

…alltså jag kan väl se, har man fått chansen till flera boenden och man 
missköter sig och fortfarande hävdar att ”får jag en bostad så slutar jag 
droga”, då behöver man nog ställa lite andra krav innan man får en 
bostad. Men man ska ju alltid få chansen. Alltså sen så vet jag också, att 
samma sak inte behöver vara samma sak varje gång för jag menar den 
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tionde chansen på samma insats kan göra susen men någonstans måste 
man kanske sätta ner foten också och begära att ska du ha en ny bostad 
här tionde gången då vill vi faktiskt se det här innan. Och då kanske det 
inte behöver vara en nykterhet utan det kan vara någonting annat man 
vill att de ska göra eller dra ner på eller komma på besök eller nånting, i 
alla fall sköta, göra nåt för att visa att man är motiverad. (Ida) 

Ida nämner vidare att en bostad betyder mycket för klienten och att den som blir vräkt 
kan känna uppgivenhet, särskilt eftersom många av klienterna har svårt att få tag på 
något annat boende med sin bakgrund. Åsa nämner att yngre personer, 25-30 år, med 
missbruksproblem kan ha det lite enklare att komma till ett eget kontrakt. De yngre har 
oftast inte hunnit göra sig så kända hos hyresvärdarna än, jämfört med en person i 
femtioårsåldern. Ida påstår att klienterna kan ha svårt för att se varför de ska hålla sig 
nyktra då de ändå inte känner sig accepterade i samhället. Ida efterfrågar en utarbetad 
mellanvård, någon form av gemensamhetsboende att komma till efter behandling för att 
mellanlanda innan klienten flyttar direkt hem. Hon efterfrågar samtidigt ett mandat att 
kunna fortsätta behandlingsarbetet på ett eller annat sätt med klienten i dennes bostad. 
Åsa efterfrågar också ett mellanläge att landa i, eftersom steget från lågtröskelboendet 
till ett eget kontrakt ibland kan vara alldeles för stort. Hon nämner en form av kontrakt 
som kommunen står på tills klienten är redo att ta över det. På så sätt behöver klienten 
inte flytta ännu en gång, då det kan vara så att grannarna redan har accepterat klienten 
och denne är bekant med omgivningarna. 

Ida berättar att man kan se att boendestödet stärkt klienterna genom att antalet timmar 
för stöd har skurits ner eller att vissa klienter avslutats helt för att de klarar sig själva till 
slut. Ulla berättar att det har hänt att då klienten väl kommer till den egna bostaden, från 
att ha bott nära andra klienter och med personal omkring, så blir ensamheten för stor 
och de längtar tillbaka till boendestödet. Vidare berättar Ida att de klienter som tycker 
att det går bra anser sig vara väldigt nöjda med boendestödet medan dem som det inte 
går bra för inte är inte nöjda. Hon säger att det är väldigt upp och ner men att de flesta är 
nöjda över lag. Oftast kan de visa missnöje i samband med att missbruket eskalerar men 
att det sällan är någon som avsagt sig boendestödet på grund av att de inte är nöjda.  
 

Brister i vårdkedjan 
I kommunen där Gun arbetar saknar hon ett härbärge eller någon form av insats där 
klienter kan få tak över huvudet även om de skulle vara drogpåverkade. Detta för att 
minimera riskerna för klienten, så att denne inte är helt utelämnad och går till sina 
dåliga kontakter för att de inte har några andra. Den verksamhet där hon arbetar har 
nämligen nolltolerans mot droganvändning. Samtidigt påpekar hon att när klienten 
känner att denne kan ta det klivet i sin motivation, att man vill göra en förändring i livet, 
så är det väldigt viktigt att det är drogfritt.  

Boendestödjarna delar uppfattning att det kan vara svårt för klienten att kunna 
tillgodose sig insatsen eftersom de måste vara drogfria för att flytta in. Flera av 
boendestödjarna efterfrågar en form av boendetrappa där ett annat boende eller ett hus 
skulle fungera som första anhalten till att bli ren för att sedan få flytta in på 
boendestödet. Boendestödjarna är överens om att drogfrihet är ett stort krav att ställa på 
klienten då denne kan ha viljan men blir nekad avgiftning eller inläggning på 
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psykiatrimottagningen. De berättar att en del klienter har blivit beviljade insatser flera 
gånger utan att de fullföljs eftersom klienterna har varit i ett missbruk som är svårt att ta 
sig ur på egen hand. Ulla pratar om insatser som uteblir för att en klient har ett 
missbruk, samtidigt som missbruket bara kan brytas med hjälp av den specifika 
insatsen.  

Det man ändå lite sådär, man blir ändå lite förundrad över insatser i 
samhället /…/ just att många insatser uteblir bara för att man har ett 
missbruk men man kan inte bryta det om man inte får insatsen. (Ulla) 

Ida efterfrågar separata boendestöd som arbetar enbart mot missbrukare då hon säger 
sig tro att det skulle ge andra resultat. Personalen kan då fördjupa sina kunskaper inom 
de problem som klienterna har i stället för att de behöver kunna lite om allt, som fallet 
kan bli med ett klientel med vitt skilda diagnoser och problem. Ida säger sig tycka att 
det är viktigt att ha med sig rätt kunskap om klienternas problem och hur det kan yttra 
sig så att man på bästa sätt kan bemöta klienterna. Ida och Åsa säger sig båda tycka att 
det kan vara en nackdel att samla flera klienter med samma problematik då det lätt kan 
leda till att de ger varandra nya idéer och större tillgång till droger. Ida säger sig dock 
tro att då de arbetar hemma hos klienterna och klienterna inte träffar varandra så skulle 
det bara kunna ge positivt resultat om personalen kunde specialisera sig och ha klienter 
enbart med missbruksproblematik eller missbruksproblematik kombinerat med psykisk 
ohälsa. 
 

Betydelsen av att känna tillhörighet 
Liv säger att hon tror det behövs mycket olika insatser för att klienterna ska klara sig. 
Där boendestöd ges i samband med någon form av sysselsättning, någon regelbunden 
koll, och kanske någon samtalskontakt. Klienten måste få känna någon form av 
tillhörighet, de måste erbjudas någonting annat än drogerna. Vidare säger Liv att 
klienterna måste ha någon plats och någon betydelse i samhället. Det behöver inte vara 
ett arbete alla gånger men någon form av sysselsättning. Ulla påpekar att när klienterna 
kommer in i nya sammanhang måste man även då vara med och se till att de inte 
hamnar i utanförskap, som det ofta kan innebära innan klienten kommit in i det nya 
sammanhanget. 

Liv berättar att det kan vara svårt för klienten att bryta sitt destruktiva liv när de saknar 
något annat att sysselsätta sig med:  

De har sin lilla lägenhet och sin flaska och det är svårt att kanske bryta 
det då, men de väljer ju hellre ett destruktivt umgänge än inget alls och 
det förstår man ju för de vill ju inte vara ensamma, så det är ju tufft. 
(Liv) 

Vidare säger hon att generellt är klienterna ensamma och människor sviker dem. Kan 
boendestödjarna vara de som står kvar när alla andra sviker så berättar Liv att hon 
personligen känner en tillfredsställelse i det. Åsa berättar att klienterna ofta berättar att 
det är ensamheten som gör att de går tillbaka till deras destruktiva umgänge. Flera av 
klienterna har stora konsekvenser av missbruket samtidigt som de oftast har ett dåligt 
nätverk, berättar Gun. 
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Många är ju så pass trasiga och har dåligt nätverk, så i vissa delar så 
blir det ju nästan som en anknytningsperson … någon som är trygg, 
någon som finns där, någon som står kvar fast jag berättar allting, så att 
man kan va liksom den här trygga bollen, eller den trygga vuxna liksom. 
Så att det är väl mycket det som man behöver, någon som tror på en för 
att man ska kunna klara sig sen. (Gun) 

En viktig effekt av boendestödet är att klienterna lär sig skapa tillit till andra människor 
samt lär sig att öppna upp tankar och funderingar. Liv berättar att hon tror att det beror 
på att boendestödet sker i klientens egna hem:  

…det är lättare att få tillit och att öppna sig för att det är … vi är gäster 
i deras hem, de är alltid gäster överallt, och få sitta på möten … i 
kontorsrum. Det blir väldig skillnad att komma hem till folk, det märker 
ju jag om jag träffar dem hemma eller om jag träffar dem på ett möte  
/…/ de blir ju osäkrare … det är deras territorium liksom där jag 
kommer in … det tror jag har en oerhörd betydelse alltså att man är 
hemma hos dem, för det är de som äger det, det är inte jag. (Liv) 
  

Sammanfattning av resultat 
Boendestödet ges på många olika sätt i Sveriges kommuner. Den gemensamma 
nämnaren är att stödet ges efter beslut av en handläggare på Socialtjänsten. Exakt vad 
stödet innebär är individuellt då boendestödjaren arbetar efter klientens behov, i de 
flesta fall har boendestödjaren tillsammans med klienten utformat en 
genomförandeplan. Stödet kan erbjudas till klienter som har en egen bostad från början 
eller där klienten flyttar in i en lägenhet som tillhandahålls av boendestödet. Stödet kan 
också ligga i att motivera hemlösa personer till att flytta in på kollektiv, ett såkallat 
lågtröskelboende. Stödet kan innebära stöttning i praktiska göromål, som för klienten 
kan vara helt främmande. Det kan innebära att lära sig att handla matvaror, städa det 
egna hemmet eller stöttning i möten med olika myndigheter. Oavsett hur stödet är 
utformat efterfrågar samtliga respondenter ett mellanläge i de olika insatserna. Det kan 
bland annat handla om att stegen mellan de olika insatserna kan vara för stora och 
misslyckanden blir påtagliga. Respondenterna berättar att de upplever att klienterna 
överlag är nöjda med insatsen och det finns få exempel på där insatsen är avslutad på 
grund av missnöje. Relationsskapande är a och o vilket är det som läggs mest fokus på. 
Boendestödet hjälper till att bygga relationer och skapa tillit för klienterna vilket är en 
av de viktigaste faktorerna för ett mer kvalitativt liv. Klienterna uppmuntras också till 
att skapa andra sunda relationer och får hjälp med att komma in i nya sammanhang med 
någon form av sysselsättning. Klienterna behöver känna tillhörighet och att de har en 
plats och betydelse i samhället. En annan viktig del i boendestödjande insatser är att 
möta klienterna på deras nivå. Det upplevs vara betydelsefullt att stödet sker i klientens 
eget hem där det är deras territorium. Resultatet visade att boendestödet är en viktig 
insats men behöver kombineras med andra insatser för att på bästa sätt hjälpa klienten. 

 



 

26 

Teoretisk problematisering 
Studiens resultat kommer här att analyseras utifrån meningskapande och figuration, 
vilka ingår i von Wrights idéer om det relationella perspektivet. 
 

Meningsskapande 
Inom det relationella perspektivet ligger tyngden på att skapa mening genom interaktion 
med andra människor. von Wright förklarar att det är i dessa möten som individen får 
respons på sina tankar och kan handla därefter. I resultatet tycks det framkomma att det 
för att skapa en betydelsefull vardag kräver att klienten blir medveten om vad som för 
dem är meningsfullt. Skapas en relation mellan människor där de ser varandra skapas 
mening. 

Relationen som boendestödet fokuserar på är nyckeln till förändring. Det är relationen 
och kontakten med andra människor som är en förutsättning för att kunna bryta det 
destruktiva livet. I resultatet framgår det att vikten av att ingå i ett socialt sammanhang 
och att känna tillhörighet är så stark att klienterna hellre går tillbaka till sina destruktiva 
umgängen än att behöva vara ensamma. Relationen mellan boendestödjaren och 
klienten kan ersätta de destruktiva relationerna. Det är en förutsättning att relationen är 
över tid och går in på djupet för att det verkligen ska kunna bli meningsfullt, säger Ulla. 
Klienten prövar och får av boendestödjaren respons på sina tankar. Till skillnad från det 
destruktiva som föder mer destruktivitet utgör den sunda relationen mellan klient och 
boendestödjare grunden för att börja handla och tänka utifrån sunda begrepp. von 
Wright skriver att det är i mötet med andra människor som individer prövar sina tankar 
genom handlingar vilka de får respons och det är först då de kan förändra sitt sätt att 
handla på.  
von Wright (2000) hävdar att det är i den sociala situationen, där kontakten med andra 
människor görs, som förutsätter att medvetenhet om mening skapas. Resultatet visar att 
klienter som kommer in i nya sunda sammanhang behöver stöttning av boendestödjaren 
för att undvika att de hamnar i utanförskap, som det ofta kan innebära när man kommer 
in i nya sammanhang. Dessa sammanhang är viktiga, just för att det är där interaktionen 
med andra människor kan ske. von Wright hävdar att vad som karaktäriserar individen 
är inte dennes egenskaper utan dennes handlingar som framträder i relationer med 
människor. Därför är det viktigt att implementera sunda handlingarna hos klienten så att 
denne kan hantera de nya sammanhangen. Det framgår också av resultatet att klienterna 
måste få känna att de har någon plats och någon betydelse i samhället.  
von Wright skriver om att det är i de sociala situationerna som mening skapas, utifrån 
resultatet kan boendestödet tolkas som den sociala situationen i vilken den stabila 
relationen gör att klienterna känner förtroende och kan öppna upp. Respondenterna 
vittnar om att det viktigaste inte är vilken insats man gör utan mer att finnas till hands 
när klienterna behöver stöd. Att det finns tillit och en bärande relation skapar 
förutsättningar för klienterna att tillgodose sig insatserna. Flera av respondenterna 
berättar även om vikten av att lyfta även de små framstegen för att stärka klientens 
självförtroende. Till synes små framsteg kan skapa ett meningsfullt och kvalitativt liv 
för klienten.  
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Figuration 

Resultatet visar att när boendestödjaren och klienten har skapat en ömsesidig relation 
och har kommit att lära känna varandra lite bättre, är det lättare för klienten att öppna 
upp sig för vilka behov de behöver få tillgodosedda. Att respondenterna nämner den 
ömsesidiga relationen går att koppla till von Wrights idéer om figurationen. Eftersom 
hon betonar att det inte bara handlar om de individer som möts men också om hur dessa 
individer ingår i samma meningskapande sammanhang. Figurationen är samspelet i 
mötet (von Wright, 2000), mellan boendestödjare och klient. Ett exempel på samspelet 
kan vara då genomförandeplanen görs i samråd mellan boendestödjare och klient. von 
Wright belyste ett exempel på en dansfiguration, där en faller och påverkar hela 
dansfigurationen. Detta går att härleda till när en klient tar ett återfall eller gör något 
annat som resulterar i ett misslyckande. Klienten utför en handling som på ett eller 
annat sätt påverkar hela figurationen eftersom det har brustit i samspelet.  

Det är viktigt att kunna mötas på klienternas nivå för att tona ner maktasymmetrin, 
skillnaden mellan professionell och klient, berättar en respondent. Sitter man vid varsin 
sida om ett skrivbord när man möts kan klienten känna sig utsatt. För att utjämna 
maktbalansen kan man sitta på samma sida. För att undvika att klienten känner sig 
underlägsen kan man exempelvis sänka stolen till den nivå som klienten sitter på, som 
en av respondenterna berättar. von Wright (2000) poängterar att figurationen visar den 
känsliga maktbalansen i det pedagogiska mötet. Flera av respondenterna säger sig 
uppleva att maktbalansen tycks vara ganska jämn då de professionella i klienternas 
ögon inte är de typiska myndighetspersonerna. Det visar sig bland annat genom att 
klienterna tycks öppna sig på ett annat sätt, berättar respondenterna. 

Huvudansvaret i stödet ligger på klienterna, som bestämmer vad de vill göra med sin 
tid, och boendestödjarna som ingår i figurationen finns med som ett bollplank. När 
mötet sker blir det indirekt att boendestödjaren tillfredsställer det mänskliga behovet om 
att bli sedd, eftersom de lägger fokus på klienten och visar att man vill hjälpa dem 
utifrån deras förutsättningar. Den regelbundna tillsynen som ingår i boendestödet är ett 
sätt att tillfredsställa klientens behov att bli sedd. von Wright (2000) hävdar att alla som 
ingår i figurationen är delaktiga till att lösa behovsfrågan. I resultatet framgår det att 
klienterna måste känna sig som en del av ett sammanhang, vilket är figurationens 
huvudsakliga innebörd eftersom att figurationen är där individer skapar ett meningsfullt 
sammanhang tillsammans. Andra vardagliga sammanhang som klienterna tränas inför är 
också exempel på figurationer. 
För att undvika att den professionellas värderingar utformar stödet görs planeringen i 
samråd med klienten. Det är viktigt att den professionella är tillmötesgående inför 
klientens behov och är villiga att ändra stödet därefter. Det är även viktigt att inte ställa 
för höga ouppnåeliga krav och att se det lilla och berömma dem där efter. 
Den relationen som byggs upp i det pedagogiska mötet mellan boendestödjaren och 
klienten är beroenderelationen som skapar figurationen. von Wright påpekar att 
figuration är ett nätverk av beroenderelationer som fångar den process som sker i mötet 
mellan människor. 
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DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras under avsnittet metoddiskussion tillvägagångssättet samt 
eventuella svårigheter och brister som uppkom under arbetets gång. Under avsnittet 
resultatdiskussion presenteras centrala delar av resultatet och likheter eller skillnader 
lyfts i förhållande till tidigare forskning. Under rubriken slutsats diskuteras vilken 
slutsats som dras av resultatet och under rubriken pedagogiska implikationer vilken 
praktiskt tillämpning resultatet skulle kunna ha för behandlingspedagogiskt arbete.  

 

Metoddiskussion 
Den kvalitativa inriktningen med intervjuer gör att studiens frågeställningar kan 
besvaras. Fördelen med metodvalet är att personalens uppfattningar och erfarenheter 
hamnar i fokus, dock är respondenternas uppfattningar inte generaliserbara. 
Hermeneutiken syftar till att beskriva människans livsvärld och hur hon själv uppfattar 
den, vilket ligger till grund för det synsätt vår studie är uppbyggd på. 
Vi har genomfört totalt fyra intervjuer, tre av intervjuerna med enbart en respondent 
samt en intervju med två respondenter. Vår tanke från början var att samtliga intervjuer 
skulle ske enskilt. För att anpassa oss efter respondenterna utfördes en dubbelintervju. 
Det kan finnas både för- och nackdelar med två respondenter under samma intervju. 
Fördelarna kan vara att de kompletterar varandra, den ena kommer på något som den 
andra inte hade tänkt på och den andra kan hjälpa till att fördjupa.  Nackdelen kan vara 
att ena respondenten håller tillbaka på något som denne kanske hade lyft om den andra 
respondenten inte var med. Den ena respondenten upplevdes av oss att till en början 
bara lyfta positiva sidor av insatsen och verkade gå i försvarsställning när brister med 
insatsen lyftes. När den andra respondenten lyfte både för- och nackdelar med den egna 
verksamheten så kunde även den första respondenten stämma in på saker som kunde 
förbättras.  
Två andra respondenter från samma verksamhet intervjuades enskilt. Vid båda 
tillfällena pratade respondenterna om sin kollega som om de vore samstämmiga i sina 
åsikter. Efter att båda intervjuerna genomförts framkom det dock att deras åsikter och 
uppfattningar om insatsen gick isär. Vi tror att deras olika uppfattningar inte hade 
framkommit vid en dubbelintervju. Vi upplevde skillnad på respondenterna beroende på 
vilken lokal vi var i. När intervjuerna genomfördes i lokal som respondenterna var 
värdar för upplevde vi att det var mer avslappnat. Trots detta känner vi inte att 
tillförlitligheten i intervjuerna har påverkats.  
Vårt enda krav på respondenterna var att de skulle ha arbetat i minst två år inom 
verksamheten. När alla intervjuer var klara visade det sig att alla fem respondenter hade 
varit med sen respektive verksamhet startade. Detta kan ha gett påverkan på hur de 
väljer att framställa verksamheten. Möjligheten finns att de har lättare för att lyfta det 
som är bra då de annars kritiserar det de varit delaktiga i att starta. Det hade kanske 
kunnat ge annorlunda svar om vi hade intervjuat någon som kommit in i verksamheten 
senare då de kan ha ett annorlunda perspektiv. 

Vi stötte inte på några hinder med intervjuguiden och den behövde därför inte revideras 
under studiens gång. 
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Bryman (2011) påtalar risker med att spela in intervjuer, då respondenterna kan känna 
sig hämmade. Vi upplever att så var fallet i samtliga intervjuer. Efter avslutad 
ljudinspelning framkom mer avslappnade diskussioner. Vid en av dessa diskussioner, 
där endast en av oss stängt av ljudinspelningen, har material för studiens resultat 
använts.  Respondenten har godkänt att materialet användes trots att intervjun var 
officiellt avslutad. 
 

Resultatdiskussion 
Vad gäller det historiska perspektivet samt lagarna som styr att boendestöd beviljas, 
som lyfts i tidigare forskning, finns inget i resultat som berör det. Vissa stycken i 
resultatet, rubrik ”boendestödets utformning”, kan inte återkopplas till tidigare 
forskning eller teoretiskt perspektiv då det är en beskrivning utav de olika 
verksamheterna. Dessa stycken lyfts inte för vidare diskussion utan finns med i 
resultatet för att öka förståelsen för verksamheternas arbetssätt.  
 

Boendestödets utformning 
Ingemarsson m.fl. (2006) betonar att relationen mellan boendestödjare och klient är en 
förutsättning för att kunna klarlägga vad klienten behöver stöd med. Vidare säger 
Ingemarsson m.fl. att det är först efter en tids boendestödsinsats som de verkliga 
behoven kommer fram.  Vilket stämmer överens med vad Liv berättar. Hon säger att 
själva planeringen om stödets faktiska innehåll görs i samråd mellan klienten och 
boendestödet. Den första planeringen fungerar som en slags grovplanering som 
revideras när klient och boendestödjare har kommit att lära känna varandra lite bättre.  

Ingemarsson m.fl. (2006) påpekar att boendestödet, anpassat efter individens behov, 
ofta sträcker sig över lång tid, ibland flera år. Samtliga respondenter berättar att insatsen 
inte är tidsbegränsad, att de aldrig avslutar ett ärende om klienten inte själv föreslår det. 
Även om insatsen avslutats men behovet senare uppstår på nytt, berättar Åsa att klienten 
alltid är välkommen tillbaka. Samtidigt som respondenterna och Ingmarsson m.fl. lyfter 
att insatsen inte är tidsbegränsad pratar flera av respondenterna om vikten av att gå 
vidare i livet och klara sig på egen hand. Boendestödet kan inte vara för evigt. 
Åsa berättar att vägen till ett eget kontrakt för den hemlösa klienten ofta innebär 
mellaninsatser såsom ett lågtröskelboende, korttidskontrakt och andrahandskontrakt på 
den sekundära bostadsmarknaden. Vägen till ett eget kontrakt kan ta allt från en månad 
upp till 10 år. Blid (2008) skriver om insatser riktade till hemlösa personer som via 
härbärgen eller inackorderingshus flyttas vidare till träningslägenheter för att lära sig att 
bo, för att senare få ett socialt kontrakt och så småningom ett eget kontrakt (Blid, 2008).   
Blid (2008) skriver om klienter som, på grund av olika sorters misslyckanden, förlorar 
sina tillfälliga bostäder och måste bevisa att de är värdiga att komma tillbaka in i ledet.  
I samtliga verksamheter vi har varit i kontakt med arbetar de motiverande för att 
klienten ska återvända till verksamheten om de tagit återfall. Oavsett om boendestödet 
avbryts finns de professionella kvar för klienten om det så bara är en samtalskontakt, 
berättar samtliga respondenter. Åsa berättar att klienten alltid är välkommen tillbaka 
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men att de kan motivera till andra insatser om de märker att klienten inte kan ta vara på 
det insatsen ger, detta för att motverka ännu ett till misslyckande.  
Padgett m.fl. (2010) har kommit fram till att det är mer troligt att klienter som får sin 
bostad innan de motiveras till behandling, minskar sin konsumtion av alkohol eller 
narkotika. Att dessa klienter missbrukar mindre kan bero på att bostaden är den 
avgörande faktorn för minskat missbruk. Det förstärks av vad Åsa berättar då hon säger 
sig ha sett att klienter dricker mindre när de bor på lågtröskelboendet än när de lever på 
gatan. Åsa påpekar vikten av att ha tak över huvudet, att slippa oroa sig för var man ska 
sova. Hon säger sig tro att det kan medföra att klienten dricker mycket för att orka sova 
utomhus.  
 

Boendestödets innehåll 
Boendestödets innehåll, utifrån vad respondenterna berättat, följer de sju 
behovsområdena som Ingemarsson m.fl. (2006) lyfter. Det första behovsområdet är 
Struktur i hemmet, respondenterna berättar att det är i hemmet de flesta behöver träning 
i att styra upp sysslor och strukturera upp rutiner. Att skapa struktur är i resultatet ett 
återkommande tema när det gäller att få ordning på vardagen.  

Det andra behovsområdet är Struktur i vardagen inom olika livsområden. 
Respondenterna berättar att innehållet i stödet kan vara att hjälpa klienter att komma 
iväg på läkarbesök och möten. Liv berättar att det inte är ovanligt att klienterna har 
många insatser inom olika myndigheter knutna till sig. Piuva (2010) hävdar att olika 
arbetsmodeller finns för att genom samverkan med andra samhällsaktörer stärka 
klientens sociala nätverk och därmed möjligheter till deltagande i samhället. Liv lyfter 
att Case management behövs, att kommunen där hon arbetar borde marknadsföra 
tjänsten mer så att klienter kan få hjälp med att strukturera och samordna sina kontakter. 
Ingemarsson m.fl. (2006) lyfter att klienter ska få hjälp i att själv kunna utföra 
vardagliga göromål, inte få dem serverade. 

Det tredje behovsområdet som Ingemarsson m.fl. (2006) identifierar är socialt 
stödbehov. Flera av respondenterna berättar att en viktig del i innehållet är att klienten 
får träna på att vistas i olika sociala sammanhang. Det kan exempelvis röra sig om 
restaurangbesök eller att gå på stan när det är mycket folk. Respondenterna uppmuntrar 
klienterna till att skapa ömsesidiga relationer som består av tillit. Detta för att klienterna 
ska våga öppna sig i situationer där de annars stått ensamma. Respondenterna berättar 
att boendestödet försöker ge klienter färdigheter för att kunna återanpassa sig i 
samhället. Respondenterna erbjuder socialt stöd och strävar efter att klienten ska känna 
sig vara en del av ett sammanhang och lära sig att lita på andra människor.  
En annan viktig del i boendestödet är att vara tillgänglig för klienterna även om det så 
bara är ett samtal bort. Liv berättar att klienterna ofta säger att det är skönt när 
boendestödjarna kommer, det kan vara en trygghet för en klient som oftast inte har så 
många ”vanliga” personer i sitt nätverk. Detta ingår i det fjärde behovsområdet, stöd 
och uppmuntran. 

Den femte kategorin, aktivering allmän, innehåller fritidsaktiviteter. Gun berättar att det 
kan vara bra att ha något för händerna, exempelvis att måla en tavla eller någon annan 
fritidsysselsättning.  
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Sysselsättning är en målsättning för många klienter. Liv säger att arbetet för vissa 
klienter kan vara en hjälp ut ur missbruket. Vidare fortsätter Liv att berätta om olika 
sysselsättningsprojekt som kommunen har, en del är mer kravlösa än andra. 
Sysselsättning är det sjätte behovsområdet som Ingemarsson m.fl. (2006) beskriver. 
Behoven inom Hälsa och kropp tillfredställs genom tillsyn ett par gånger i veckan. 
Respondenterna berättar att det görs för att se att klienten mår bra och för att förhindra 
störningar eller sanitära olägenheter. För att upprätthålla en god hälsa får klienten stöd 
med städning, handla, tvätta och laga mat samt motion. Åsa berättar att det är viktigt att 
stötta i dessa bitar då det inte har varit självklara sysslor för vissa personer. Har en 
person tillexempel bott runt på olika allmänna toaletter i stora delar av sitt liv så är 
kanske inte att städa en toalett det första personen tänker på när denne fått en lägenhet. 

Enligt Socialstyrelsen (2010b) ställer boendestödsverksamheterna kompetenskrav på sin 
personal. Ida pratar om att ha kompetens som matchar klientgruppen. Liv poängterar att 
det är viss skillnad att arbeta med personer med missbruksproblem jämfört med 
personer med psykisk ohälsa. Socialstyrelsen och respondenterna verkar vara överens 
om kompetensens betydelse för att på bästa sätt möta klienterna. 
 

Boendestödets betydelse 
Alla människor har behov av att bli sedda och få uppleva intresse och omsorg från 
omgivningen. Vi alla mår bra av att få kärlek, trygghet, uppmärksamhet och bekräftelse. 
Den person som har sina grundläggande behov, även de psykologiska, tillfredsställda 
kan fortsätta utvecklas och kan förverkliga en del av sina inneboende möjligheter 
(Dolfe, 2009).  Respondenterna är överens och lyfter likt Dolfe att det är viktigt att 
klienterna vågar ha en relation, kan vara ärliga och skapa tillit samt att de vet att de har 
någon vid sin sida som står kvar. Klienten behöver få med sig verktyg för att kunna 
hantera och möta sina känslor då dessa är någonting vi hela tiden blir påfrestade av, 
samt veta vem de kan vända sig till när de behöver extra stöd. Respondenterna är 
överens om att drogen måste ersättas av andra människor, kontakter och relationer.  
Enligt Socialstyrelsen (2010b) är någonstans att bo ett grundläggande behov, oavsett 
eventuella övriga problem som en person kan ha. Det är något som respondenterna 
också lyfter. Att ha någonstans att bo är en förutsättning för att fungera säger Gun. 
Vidare berättar hon att det är väldigt viktigt att bo där det är drogfritt, för att det ska 
kunna bli tryggt. Liv poängterar att man måste ha tak över huvudet, någonstans att sova, 
kläder på kroppen och mat. En bostad bidrar till en trygg punkt som behövs för att man 
ska kunna rätta upp sitt liv. Blid hävdar att hemlösa har rättigheter som alla andra, där 
bostad och socialt stöd är faktorer oavsett andra typer av problem (Blid, 2008). Åsa 
berättar att hon känner att för henne är det självklart att man behöver en bostad först.  
Det kan innebära att det fortfarande finns droger och alkohol i klientens liv men Åsa 
säger att hon tror att flera av klienterna inte hade varit vid liv idag om de inte fått 
chansen till ett boende. Ida är dock inte helt övertygad om att ett boende alltid är 
grunden för att kunna lösa missbruksproblemen. Om klienten fått flera chanser till 
boende men ändå missköter sig behöver det kanske ställas andra krav innan man får en 
ny bostad, säger Ida. Blid (2008) nämner att det finns kritik gällande att klienten måste 
bevisa att denne är värdig att ta sig vidare i vårdkedjan eller boendetrappan. 
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Flera respondenter berättar att en bostad, oavsett kontrakt, betyder mycket för klienten 
och att den som blir vräkt känner uppgivenhet särskilt eftersom många av klienterna har 
svårt att få tag på något annat boende eftersom att de ofta är kända av hyresvärdarna. Då 
klienten har svårt att komma in på bostadsmarknaden finns boendelösningar försedda 
just för dessa personer, lösningar som kommunens Socialtjänst står för (Sahlin, 2000). 
Sahlin lyfter fram att tryggheten är liten på den sekundära bostadsmarknaden, eftersom 
att det är enklare att bli avhyst från ett andrahandskontrakt. Piuva (2010) hävdar att 
otaliga lägenhetsbyten och vräkningar kan ge känsla av misslyckanden som har en 
negativ effekt på klienten när det gäller att integreras i samhället. Åsa efterfrågar en 
form av kontrakt som kommunen står för tills klienten är redo att ta över det. Piuva 
(2010) har lyft detta då hon nämner tryggheten av att kunna bo kvar. På så sätt behöver 
klienten inte flytta ännu en gång då det kan vara så att grannarna redan har accepterat en 
och klienten har bekantat sig med omgivningen. Blid (2008) pekar på att inflyttningen 
till en bostad i en normal bostadsmiljö och interaktionen med omgivningen skapar 
positiva effekter på klienten.  

Tsai m.fl. (2010) lyfter att det kan vara betydelsefullt att bo i en gruppbostad där 
klienten kan skapa bärande relationer till personal och medklienter. Respondenterna 
berättar också om värdet av den gemenskap som sker i gruppboenden. Det är värdet av 
gruppen som kan göra att ensamheten blir mer påtaglig när klienten flyttar till egen 
lägenhet, berättar flera av respondenterna. Samtidigt som gruppboende bidrar till 
gemenskap lyfter några av respondenterna problemet med att klienter med samma 
problematik samlas då de kan utbyta erfarenheter med varandra som kan ge negativ 
inverkan. Liv berättar att hon ser ett värde i att boendestödet sker i klientens egna hem. 
För en gångs skull är hon på deras trygga mark och klienten är den som har makten. 
Vidare berättar hon att då stödet sker i klientens egna hem skapar det ett visst värde för 
klienten eftersom det är där de kommer fortsätta sin vardag. Tsai m.fl. (2010) påpekar 
att boendestöd i den egna bostaden kan inbringa känslor av normalitet och klienterna 
blir mer tillfredsställda med sin tillvaro. Enligt Socialstyrelsen (2010a) har boendestödet 
kommit att betyda mycket för många ur målgruppen eftersom boendestödjaren utgår 
från hemmet som är deras utgångspunkt i vardagslivet. Detta stärks i och med vad Liv 
berättar om, att det är stor skillnad att möta klienten i dennes bostad jämfört med 
exempelvis på ett kontor. Hemma är de mer säkra och trygga än om man träffar dem i 
ett annat sammanhang utanför bostaden. I deras hem är de för en gångs skull värdar och 
har rätten att be den professionella att gå då denne är den som är gäst.  
Blid (2008) berättar om problem som uppstod i USA i samband med glapp i vårdkedjan. 
Det ställdes för höga krav på klienten för att denne skulle kunna gå vidare i kedjan. 
Klienterna fick då inte tillgång till de behandlingsinsatser som fanns på nästa nivå och 
blev då kvar på nivån innan. Samtliga respondenter har inom de olika verksamheterna 
märkt av brister i kedjan och efterfrågar därmed utarbetade mellansteg. Liksom Blid 
säger respondenterna att kraven för att komma vidare till nästa insats har varit svåra att 
uppnå. De berättar att en del klienter har blivit beviljade insatser, som ställer krav på 
drogfrihet. Problemet med att fullfölja insatserna berodde då på att klienterna var i ett 
missbruk som var svårt att ta sig ur på egen hand.  

Boendestödjaren måste visa en positiv tilltro till personens möjligheter att lyckas med 
att uppnå sina mål men målen måste vara realistiska. Det är viktigt att fokusera på det 
positiva hos varje person (Dolfe, 2009). Det gäller snarare att ta återfallet och omvända 
det till något man kan arbeta med istället, säger Ulla. Åsa ger exempel på att man inte 
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ska haka upp sig på om en klient kommer sent till ett möte, utan i stället uppmuntra att 
klienten kom överhuvudtaget. Hon ger vidare exempel på när en klient kommer till 
henne har denne valt att gå in i rätt dörr, hennes arbetsplats ligger nämligen bredvid 
stadens systembolag. Hon uppmuntrar och berättar för klienten att denne har tagit ett 
stort steg i sin förändring. En människas självförtroende kan byggas upp genom att 
omgivningen är accepterande och genom att personen blir sedd och uppmuntrad 
dagligen (Dolfe, 2009). 

Ingemarsson m.fl. (2006) trycker på betydelsen av relationen mellan boendestödjare och 
klient för att kunna kartlägga klientens behov. Ulla berättar om fall där boendestödjare 
och klient inte alltid lyckas upprätta den relationen. Kontakten dem emellan byts inte ut 
men för att klienten ska få psykologiskt stöd uppmuntras denna att söka kontakt med 
någon annan professionell. Dolfe (2009) skriver att den som har sina grundläggande 
behov, även de psykologiska, tillfredsställda kan uppnå andra färdigheter.  

Socialstyrelsen (2010b) lyfter vissa krav på boendestödjarens personlighet som kan vara 
en förutsättning för att kunna möta klienterna på deras nivå. Även Åsa tycker sig ha sett 
vissa färdigheter hos boendestödjaren som förutsätter ett bra bemötande. 
 

Slutsatser 
Studiens frågeställningar var vilka uppfattningar och erfarenheter professionella kan ha 
med avseende på (1) insatsens utformning, (2) insatsens innehåll samt på (3) insatsens 
betydelse. 

Det kan konstateras att insatsens utformning är olika inom olika kommuner. Oavsett 
utformning så säger sig de professionella uppleva att det är insatsens innehåll som är det 
avgörande för den betydelse insatsen kan ha för klienten.  
Gemensamt för boendestödets innehåll är att stödet fokuseras utefter individens behov 
både när det gäller praktiska göromål och att skapa relationer. I och med att innehållet 
är baserat på individens behov så vittnar flera av respondenterna om att boendestödet 
har positiv betydelse för klienterna. I många fall handlar det om att få ett bättre 
kvalitativt liv vilket inte alltid behöver innebära drogfrihet. Framförallt är 
respondenterna överens om att det mest betydelsefulla för goda resultat i och med 
boendestödet är att det skapas goda relationer mellan boendestödjare och klient. Det är 
också viktigt att möta klienterna på deras nivå. Respondenterna berättar att de upplever 
att klienterna måste få känna tillhörighet och att ha en betydande plats i samhället. Det 
är värdefullt att boendestödet sker i klienternas egna bostäder eftersom det är deras 
trygga mark men det behöver samtidigt kombineras med flera andra insatser. 

 

Pedagogiska implikationer 
Det som kan vara bra att ta med sig från studien är att klienten behöver känna trygghet 
och tillit till de professionella. Det är viktigt att skapa stabila relationer och att vara 
tillmötesgående för klientens behov för att undvika att denne ska känna sig utstött eller i 
underläge. Klienten behöver mötas med respekt då det är viktigt att värdesätta klientens 
egna besluträtt och värderingar. Det viktiga att ha med sig in i arbetet som 
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behandlingspedagog är alltså att fokusera på det mänskliga mötet. Utan en god kontakt 
och relation kan insatserna bli verkningslösa. 
För att klienterna ska få möjligheten att uppnå uppsatta mål behövs glapp mellan 
insatserna motverkas så att stöd finns hela vägen utan att klienten kan falla mellan 
insatserna. Vidare forskning kan med fördel göras kring hur dessa övergångar kan 
förbättras.  
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Bilaga I 

 

Missiv 
 

Missiv till deltagare i studien ”Boendestöd för personer med 
missbruksproblematik” 
 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av är 
de som presenteras av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt deltagande i vår 
studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser på dem. 
 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 
syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, vilken 
utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt 
deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta längre. 

 
Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något du 
inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt deltagande 
i studien. 

 
Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det är 
just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 
 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen kommer att 
användas till. Du kommer att få ett exemplar av den färdiga uppsatsen om du vill. 

 
Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För oss är 
det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss – då det är just dem vi 
intresserar oss för. 
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Bilaga II 

 

Intervjuguide 
 

• Kön	  
• Ålder	  
• Befattning	  
• Erfarenhet	  inom	  verksamheten	  

 

 
 

• Hur	  är	  boendestödet	  utformat,	  konkreta	  insatser?	  
• Vad	  anser	  du	  vara	  viktigt	  innehåll	  för	  ett	  bra	  stöd	  i	  bostaden	  och	  vardagslivet?	  
• Hur	  arbetar	  man	  utifrån	  individens	  behov?	  

 
 

• Har	  du	  någon	  tanke	  om	  vad	  individer	  med	  missbruksproblem	  behöver	  för	  att	  
kunna	  återanpassa	  sig	  i	  samhället?	  

• Vilka	  insatser	  tror	  du	  kan	  motverka	  att	  klienterna	  återfaller	  i	  missbruk?	  
• Alkohol/narkotikapåverkad	  –	  konsekvenser?	  

	  
	  
	  

• Ser	  ni	  nån	  effekt	  av	  insatserna?	  
• Har	  du	  sett	  några	  stödjande	  insatser	  som	  fungerar	  bättre	  än	  andra?	  
• Hur	  tror	  du	  att	  klienterna	  upplever	  insatserna?	  

 
 

• Är	  de	  insatser	  ni	  har	  att	  tillgå	  tillräckliga	  för	  att	  hjälpa	  klienten	  ut	  ur	  sitt	  
missbruk?	  

• Om	  inte,	  vad	  kan	  förbättras?	  
 
 

• Anser	  du	  att	  boende	  är	  vägen	  ur	  missbruk	  eller	  är	  tillfrisknande	  vägen	  till	  
boende?	  

 
 

• Vill	  ni	  lägga	  till	  något?	  


