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Syftet med denna kvalitativa studie var att belysa uppfattningar 

och erfarenheter hos personal inom Socialtjänsten i Stockholms 

stad och Stockholms Stadsmission vid val av klienter till projektet 

Bostad först. Syftet var även att se om projektet kan ha påverkat 

synen på hemlösa personer med missbruksproblematik. Studien 

utgick från en hermeneutisk utgångspunkt som bygger på sex 

semistrukturerade intervjuer med personal, som arbetar med 

klientarbete. Det teoretiska perspektiv som valdes för att analysera 

resultatet var människovårdande organisationer och Lipskys teori 

Street-Level Bureaucracy. Resultatet visar på att personalen 

uppfattar att missbruksproblematik, psykisk problematik, 

individuella faktorer och de ökande krav som finns i samhället är 

orsaker till hemlöshet. Det urval som görs av klienter till Bostad 

först bygger på att klienten inte har tillgång till den vanliga 

bostadsmarknaden, ett aktivt missbruk och har haft många insatser 

från Socialtjänsten. Det framkom även hos personalen att de 

klienter som väljs ut är de som anses kunna lyckas i projektet. 

Inom de professionellas verksamhet kan en förändrad syn på 

hemlöshet ha skett, i och med att personer som bor i 

träningslägenheter får bo kvar vid återfall i missbruk. 



 



Förord 

Först vill vi tacka våra intervjupersoner som ställt upp på intervjuer, och låtit oss 

ta del av era uppfattningar och erfarenheter inom området hemlösa personer med 

missbruksproblematik, och i projektet Bostad först. Utan er kunskap och 

erfarenhet hade vår studie inte varit möjlig att genomföra. 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Per-Olof Holmberg, som kommit med 

goda råd och tips längs med vägen.  

Till sist vill vi tacka Pia Rothsten som har läst igenom och granskat språket i vårt 

arbete. 
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INTRODUKTION 

I Sverige är 34 000 personer hemlösa vilket innebär att dessa personer inte har någon 

fast bostad. Av dessa personer lever 4500 i akut hemlöshet d.v.s. sover på härbärgen, 

jourboenden, utomhus eller på offentliga platser. Av de 4500 personer som lever i akut 

hemlöshet finns 20 % av dessa i Stockholms stad (Socialstyrelsen, 2011). En av dessa 

akut hemlösa personer i Stockholms stad var Raine Gustafsson (2010), som varken hade 

bostad eller bostadskontrakt och hade dessutom missbruksproblem. Detta samtidigt som 

han hade skulder och efter att nyligen ha avtjänat ett fängelsestraff fanns det inte många 

möjligheter att erhålla ett bostadskontrakt. Raine var hemlös och sov där det gavs 

möjlighet på Stockholms gator under tolv års tid. Även fast Raine hade en 

sysselsättning genom att sälja tidningen Situation Sthlm (säljs av hemlösa i Stockholm, 

varav halva försäljningspriset går till säljaren) dröjde det ändå tolv år tills att han fick en 

lägenhet. Socialtjänsten hade kommit med förslaget att Raine kunde bo på ett 

gruppboende. Men Raine menade att det inte var lösningen, eftersom han och andra 

hemlösa vill ha en egen bostad att komma hem till. Han menade att det kan vara en god 

idé att ändra spelreglerna på bostadsmarknaden. Man bör också tänka på att sprida ut 

dessa personer över hela staden, istället för att samla alla med liknande problem på ett 

och samma ställe (Gustafsson, 2010). 

Utbildningen Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbruksvård ges vid 

Linnéuniversitetet i Växjö och är på 180 högskolepoäng. Utbildningen ges utifrån ett 

behandlingspedagogiskt perspektiv som intresserar sig för hur kunskap, värden och 

människor förändras och utvecklas. Den intresserar sig också för hur människan skapar 

nya tankesätt och strategier så att de bättre kan hantera och förändra svåra 

livssituationer. Detta skapas i det goda mötet mellan klienten och behandlaren 

(Linnéuniversitetet, 2009). Problemområdet hemlösa personer med 

missbruksproblematik är ett viktigt område eftersom det är ett omfattande problem i 

Sverige. Dessa människor behöver skapa nya tankesätt och strategier för att kunna 

förändra sin livssituation sett ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv. Det är också en 

förutsättning, för att människor skall förändras, att ett gott möte sker mellan behandlare 

och klient. Utan det goda mötet är det svårt för dessa människor att skapa nya strategier 

och tankesätt, som gör att de kan få en bostad och komma ifrån sitt missbruksproblem. 

Samtidigt är problemområdet viktigt att belysa ur ett samhällsperspektiv. Vilket innebär 

att problemet kan ha uppstått utifrån att samhället förändrats t.ex. genom 

arbetsmarknads- och bostadspolitik och på grund av ekonomiska förutsättningar. 

Problemområdet behöver därför en mer omfattande lösning än enbart på individnivå.  

Området har väckt vårt intresse för att se vad samhället kan tänkas ha för insatser att 

erbjuda. Som så många andra i vårt samhälle har vi sett personer som är hemlösa sova 

under en bro eller sittandes inne på en tågstation för att värma sig. Att hjälpa dessa 

människor att hitta verktyg som gör att de kan få en bättre livssituation, känns viktigt 

för oss blivande behandlare. Ett exempel är projektet Bostad först som bl.a. finns i 

Stockholm och som är ett samarbete mellan Socialtjänsten i Stockholms stad, 

Stockholms Stadsmission, Svenska Bostäder AB och Lunds universitet. Detta projekt 

väckte vår uppmärksamhet när en av våra lärare på utbildningen berättade om projektet 

Bostad först i samband med en föreläsning. Bostad först innebär att hemlösa personer 
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med missbruksproblematik får en lägenhet utan att de behöver ta steget till drogfrihet 

(Stockholms Stadsmission, 2010).  

Bakgrund 

De 34 000 personer som är hemlösa i Sverige delas de in i fyra grupper: I den första 

gruppen ingår de som har mest akuta problem och sover utomhus, på campingplatser 

och härbärgen. I denna grupp är missbruk- och beroendeproblem samt psykisk ohälsa 

vanligt förekommande. Nästa grupp är personer som skrivs ut från institutioner eller har 

avtjänat sin tid inom kriminalvården. Den tredje gruppen är de som bor i sociala 

boendelösningar i kommunal regi. Men även om intentionen med dessa är en långsiktig 

placering kan personen plötsligt vräkas. Den fjärde och sista gruppen är de som sökt 

hjälp hos sin hemkommun, men ändå får bo hos släkt och vänner. Studenter räknas inte 

till denna grupp. Den största gruppen är den med hemlösa personer som har sociala 

boendelösningar i kommunens regi och den minsta gruppen är de personer som befinner 

sig i akut hemlöshet. Det är dock svårt att exakt beräkna hur många personer som lever i 

hemlöshet, eftersom det är svårt att undersöka en grupp som inte har någon fast punkt i 

samhället (Socialstyrelsen, 2011). Enligt Socialstyrelsen (2011) har 40 % av de 34 000 

hemlösa personerna i Sverige ett missbruksproblem.  

Definition av begreppet hemlös 

Hemlöshet kan ses ur olika perspektiv beroende på vilken syn betraktaren har på 

hemlöshet. De flesta undersökningar som är gjorda har i syfte att räkna eller beskriva 

hemlösa individer som har kontakt med Socialtjänsten eller frivilliga organisationer. 

Missbruksproblematik och psykisk problematik hos dessa individer hamnar i 

bakgrunden i dessa undersökningar och tolkas som orsaker till att en individ är hemlös. 

Den andra typen av undersökningar har fokus på hur sociala institutioner påverkar 

situationen för hemlösa. Dessa studier lyfter fram samhälleliga förhållanden bakom 

hemlöshet (Löfstrand, 2003). 

Swärd (2008) skiljer på hemlös och bostadslös, och menar att det finns tre olika sätt att 

relatera till begreppen hemlös och bostadslös. Enligt den första definitionen är endast en 

liten del av de bostadslösa hemlösa. Alltså kan människor enligt denna definition vara 

utan bostad, men inte definieras som hemlösa. Hemlöshet ses i den första definitionen 

som ett delkulturellt begrepp där missbruk, kriminalitet och avvikande beteende är de 

främsta orsakerna till bostadslösheten. Den andra definitionen kännetecknas enligt 

Swärd (2008) av att den större mängden är hemlösheten och bostadslösheten en 

delmängd. Detta innebär att även om en person har en bostad, som t.ex. flyktingar, kan 

de uppleva att de saknar ett hem som de skulle valt själva och utformat efter sina 

önskemål. Den tredje definitionen skiljer helt på hemlöshet och bostadslöshet. 

Begreppet hemlös ses som ett känslomässigt tillstånd, och har inget med boendeform att 

göra, utan relateras med känslomässigt välbefinnande och sociala band. Att vara 

bostadslös är i denna definition kopplad till att sakna eget bostadskontrakt, lägenhet 

eller annan boplats. 
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Definition av missbruk 

Missbruk och beroende är två begrepp som används i samband med människans bruk av 

droger (drog står här för alkohol, narkotika och läkemedel). Enligt de medicinska 

diagnoskriterierna som idag används för att definiera missbruk och beroende är två 

olika tillstånd. ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related 

Heath problems) används av hälso- och sjukvården medan DSM-IV (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) används inom psykiatrin och forskningen 

(Socialstyrelsen, 2010). DSM-IV:s diagnoskriterier för missbruk, menar att missbruk 

leder till nedsättningar av individens funktioner, vilket innefattar att individens 

missbruk måste ha en upprepad droganvändning. Individen kan inte uppfylla sina 

förpliktelser i arbetet, skolan och i hemmet, samt brukar droger vid fysiskt riskabla 

situationer t.ex. vid bilkörning. Individen kan också ha upprepad drogrelaterad 

kriminalitet och hålla fast vid ett fortsatt droganvändande, trots upprepade eller 

ihållande sociala eller interpersonella problem. Ett av dessa kriterier måste uppfyllas 

under en och samma tolvmånadersperiod för att diagnosen missbruk skall kunna ges 

(MINI-D IV, 2002). Beroende är allvarligare än missbruk och syftar på kroppslig 

tillvänjning av drogen. Missbruk kan variera i intensitet och vara situationsberoende 

medan beroende är mer permanent. De diagnoser som används är beskrivande men ger 

inga förklaringar till varför missbruk och beroende uppkommer (Johansson & Wirbing, 

2005). 

Socialtjänsten 

En viktig del i den svenska välfärdsmodellen är Socialtjänstens Individ- och 

familjeomsorg (IFO). De individer i samhället som av olika skäl inte själva kan 

tillgodose sig de resurser som behövs för att ha ett drägligt liv, ska erbjudas insatser. 

Socialtjänsten är uppbyggd utifrån tre områden: Ekonomiskt bistånd, barn och ungdom 

samt missbruksvård. Ekonomiskt bistånd har till uppgift att ge försörjningsstöd till 

individer som inte själva kan skapa sig en stabil ekonomi. Barn och ungdom har uppgift 

att stötta barn, ungdomar och familjer. Missbruksvården har ansvar för att vuxna 

personer med missbruksproblematik får den hjälp och behandling som de behöver 

(Bergmark, Lundström, Minas & Wiklund, 2008).  

I Stockholm är Socialtjänsten uppdelad i 14 olika stadsdelsförvaltningar utifrån 

geografiska områden. Varje stadsdelsförvaltning kan bidra med Socialtjänstens olika 

former av stöd och resurser (Stockholms stad, 2012a). I Stockholm finns förutom de 14 

stadsdelsförvaltningarna en enhet för hemlösa, dit endast hemlösa personer kan vända 

sig för att söka hjälp och stöd. De kan bland annat erbjudas stöd i form av dagliga 

verksamheter som drivs av staten eller frivilliga organisationer dit hemlösa kan vända 

sig för att få umgänge, tvätta kläder eller äta. Stockholms stad kan erbjuda 

boendeformer efter beslut ifrån stadsdelsförvaltningarna eller Enheten för hemlösa. 

Socialtjänsten försöker även förbygga hemlöshet genom att erbjuda budget- och 

skuldrådgivning samt försöker få kontakt via brev och ibland hembesök med de 

personer som riskerar att vräkas från sina bostäder. Stockholms stads definition på en 

person som är hemlös är en person som inte har någon egen eller hyrd bostad, samt inte 

bor som stadigvarande inneboende och därför bor i ett tillfälligt boendealternativ eller är 

uteliggare. Hit räknas även personer som bor på institutioner (stöd- och 
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omvårdnadsboenden samt behandlingshem) eller härbärgen och som vid utskrivning 

inte har någon bostad. Till hemlösa personer räknas också de som tillfälligt bor hos 

vänner. Men de som hyr i andra hand eller är stadigvarande inneboende räknas inte hit 

(Stockholms stad, 2012b). 

Vårdkedjan, även kallad boendekedjan i Sverige, innefattar en samordning av olika 

insatser av behandling och olika temporära boendeinsatser. Målet är att individen ska få 

ett eget och mer permanent boende. Vårdkedjan är en modell som kommer ifrån USA 

och har spridit sig till Europa när en modell behövdes för att ordna bostad för personer 

som genomgått en missbruksbehandling. I Sverige består vårdkedjan i huvudsak av 

olika jourboenden, utslussningsverksamheter samt vård- och behandlingsboenden. 

Boendetrappan är en del av vårdkedjan och innefattar boendeinsatser som individen 

stegvis ska ta sig igenom för att lära sig att bo i eget boende. Tanken är att 

normalisering ska ske på olika nivåer i en viss ordning. Det finns en viss flexibilitet i 

boendetrappan då individuella förutsättningar kan göra att man får starta på olika nivåer 

i trappan samt att ordningen mellan de olika nivåerna kan komma att ändras 

(Socialstyrelsen, 2009).  

Stockholms Stadmission 

Stockholms Stadsmission beskriver sig som en ideell organisation som finns för att 

stötta utsatta grupper, familjer och ensamstående, unga som vuxna. Då samhällets 

resurser inte räcker till kan stadsmissionen gå in med både akuta och långsiktiga 

insatser. Stockholms Stadsmissions utgångspunkt är att förändra livssituationen hos 

dem som hamnat utanför samhället. Verksamheten är uppdelad i tre områden: social 

verksamhet, sociala företag och skolverksamhet (Stockholms Stadsmission, 2012a). 

Social verksamhet är deras största område. Det består i sin tur av ett tjugotal 

självständiga enheter som syftar till att hjälpa familjer, unga, vuxna och äldre, vilka 

lever i utsatta situationer. Den sociala verksamheten består av allt från dagliga 

verksamheter till boenden som är öppna dygnet runt (Stockholms Stadsmission, 2012b). 

Arbetet inom Stockholms Stadsmission bedrivs av både anställd personal och 

volontärer. Den verksamhet som finns finansieras med gåvomedel från privatpersoner, 

företag, församlingar, fonder och stiftelser samt bidrag från stat, kommun och landsting. 

Intäkter kommer också från Stockholms Stadmissions affärsverksamhet (Stockholms 

Stadsmission, 2012c). 

Housing First 

Organisationen Pathway to Housing grundades 1992 av doktor Sam Tsemberis, som 

står för modellen Housing First. Modellen Housing First inriktar sig främst på hemlösa 

med psykiska funktionshinder. Dessa personer förses med ett tryggt boende i 

kombination med stödjande behandling (Pathway to Housing, 2012). Modellen är 

uppbyggd utifrån vad hemlösa behöver från sitt eget perspektiv, istället för från 

samhällets. Pathway to Housing låter hemlösa själva definiera sina behov och det de 

anser sig behöva. Om den hemlöse personen vill ha ett boende, ordnar Pathway to 

Housing det utan krav på behandling. Men i samband med att de hjälpsökande får en 

lägenhet blir de erbjudna behandling och stöd genom ett program som heter Assertive 

Community Treatment (ACT). ACT består av ett team av socialsekreterare, 



 

5 

sjuksköterskor, psykiatriker och kontaktpersoner som är ständigt tillgängliga för de 

personer som bor i lägenheterna. Pathway to Housing menar att ett tryggt boende och 

behandling skall “gå hand i hand”, samt att den behandling som erbjuds skall vara 

anpassad till individen beroende på var denne har för behov (Tsemberis, Gulcur & 

Nakae, 2004). Housing First har försett 600 människor med bostad i New York, varav 

85 % av dem som fått bostad bor kvar. Idag har Pathway to Housing kontor i flera stora 

städer i USA, samt att deras modell Housing First har spridit sig till andra länder som 

bl.a. Spanien, Japan och Sverige. Bostad först är den svenska översättningen på 

Housing First. (Pathway to Housing, 2012).  

Bostad först 

I Stockholms stad tog man under 2009 beslut om att införa en svensk variant av 

Housing First. Projektets syfte var att ge hemlösa personer en permanent bostad 

samtidigt som man i samråd med hyresgästen skulle utveckla individuella stöd- och 

behandlingsinsatser. I februari 2010 påbörjades projektet i Stockholms stad och sträcker 

sig till sommaren 2013. Bostad först är ett samarbete mellan Socialtjänsten i 

Stockholms stad, Stockholms Stadsmission, Svenska Bostäder AB och Lunds 

universitet (Stockholms stad, 2010). Enligt Utbildningsradion (2012) fanns från början 

15 lägenheter till projektets förfogande. Idag finns det 30 lägenheter i projektet.  

För att ingå i projektet finns det tre krav som hyresgästen måste följa: betala hyran, följa 

ordningsreglerna och träffa sin kontaktman (även kallad vägledare) en gång i veckan. 

Om hyresgästen följer dessa tre punkter samt upprättar en eventuell skuld- och 

avbetalningsplan (krav från Svenska Bostäder AB) kan personen efter 9 månader överta 

lägenheten och få ett förstahandskontrakt. När hyresgästen får ett förstahandskontrakt 

kan stödet till viss del fortfarande finnas kvar om hyresgästen så önskar. Hyresgästen 

skriver tillsammans med Socialtjänsten, Stockholms Stadsmission och Svenska 

Bostäder AB på ett samarbetsavtal, vilket innefattar de krav som ställs (Bilaga I). Precis 

som titeln, Bostad först så slussas personen in i en bostad direkt från ett akutboende 

eller härbärge. Personen behöver alltså inte vara kvalificerad ett boende enligt 

Socialtjänstens klassificering. Det ställs inga kvar på varken nykterhet eller att personen 

ska vara skuldfri. Meningen med detta urval är att en ny målgrupp ska ha möjligheten 

att få ett boende. Urvalet av klienter görs av respektive Socialtjänst som sedan får 

godkänt av övriga aktörer. De ska också sträva efter att ha en jämn fördelning mellan 

kvinnor och män, samt att par ska kunna ingå i projektet. Stödet som ingår i projektet är 

frivilligt och bygger på samarbete mellan hyresgäst och vägledare. Att träffa sin 

vägledare går inte att förhandla bort, utan det ska vara en rutin och en trygghet. 

Vägledaren måste vara tillgänglig för sin klient dygnet runt alla dagar om året. En 

ytterligare stödinsats som finns är krisplatser som personen kan söka upp när denne 

tillfälligt måste komma ifrån sin bostad (Stockholms stad, 2010). 

De olika aktörerna i projektet har olika roller. Stockholms Stadsmission ansvarar för att 

vägledarna ska vara tillgängliga dygnet runt under hela året, och därmed kunna rycka ut 

om det behövs. Det förutsätter även att de har ansvar över nycklarna till lägenheterna. 

Stockholms Stadsmission har regelbunden kontakt med hyresgästerna i och med 

vägledningen. Vid behov av krisplatserna har Stockholms Stadsmission det yttersta 

ansvaret att förutse dessa tillfällen samt förmedla kontakten till Socialtjänsten och följa 



 

6 

 

personen till ett tillfälliga boende. Socialtjänsten har myndighetsrollen och ansvarar för 

andrahandskontraktet och förstahandskontraktet så att det blir juridiskt rätt samt 

ansvarar för biståndsbeslut. Svenska Bostäder AB är skyldiga att direkt meddela 

Stockholms Stadsmission och Socialtjänsten om det förekommer störningar ifrån 

hyresgästen, samt ha regelbunden kontakt med vägledare för att hitta lösningen på 

praktiska problem och upprätthålla en trygg relation. Alla tre aktörer har tillsammans 

ansvar för att delta i utvärdering av projektet, som kommer att ske under hösten 2013. 

Forskningen och utvärderingen som kommer att göras ansvarar Håkan Källmén för. Om 

Bostad först kommer att bli en permanent insats att använda i Stockholms stad finns 

inget beslut taget, utan utvärdering av insatsen inväntas (Ibid).  

Tidigare forskning 

Hemlöshet kan förstås på olika nivåer menar Nooe och Patterson (2010) som i sin studie 

har analyserat hemlöshet utifrån ett ekologiskt perspektiv. Det ekologiska perspektivet 

har utgångspunkten i att ett problem inte går att förklara utifrån en orsak, utan ser till 

flera faktorer på olika nivåer. De menar att hemlöshet beror på individuella riskfaktorer, 

socio-ekonomiska strukturer, yttre omständigheter och samspelet dem emellan. Nooe 

och Patterson (2010) ger med detta ett alternativ till synen som innefattas av att 

hemlöshet är ett resultat av antingen individuella eller strukturella faktorer. Vidare 

menar de att för att skapa effektiva lösningar av hemlöshet krävs ett helhetstänkande 

och inte bara undersökningar som undersöker varför människor blir hemlösa. Deras 

resultat visar på riskfaktorer som fattigdom, psykisk sjukdom och missbruksproblem 

som ökar risken för en person att bli hemlös. Deras resultat visar också att hemlöshet 

ökar risken för att bli utsatt för kriminella handlingar, få sämre hälsa och hamna i 

missbruksproblem. 

Samband mellan hemlöshet och missbruk 

Panget, Guldur och Sembergs (2006) studie visar att 50-70% av de hemlösa har 

psykiska besvär och/eller missbruksproblematik. Johnson (2008) diskuterar sambandet 

mellan ett problematiskt missbruk och hemlöshet. Det finns flera studier som tyder på 

ett samband. Johnson (2008) försöker reda ut vilket som kommer först, hemlöshet eller 

det problematiska missbruket. Det finns studier som klart visar att missbruksproblem är 

en riskfaktor till hemlöshet. Medan andra visar att hemlösheten oftast leder till 

missbruksproblem. Andra riskfaktorer som finns till hemlöshet är hyresskulder som 

leder till vräkning eller familjerelationer som upphör och därmed bidrar till hemlöshet. 

Johnsons (2008) slutsats av studien är att ett problematisk alkohol- och droganvändande 

i hög grad leder till hemlöshet. Löfstrand (2003) menar att i studier då hemlösa 

personers missbruksproblem uppmärksammas framstår dessa som orsak till personens 

hemlöshet. Men Löfstrand (2003) menar att det är svårt att veta vad som kom först. Om 

missbruksproblemet är en orsak av hemlösheten eller tvärt om. Socialstyrelsen (2009) 

menar att personer som varit på behandling för sitt missbruk behöver eftervård för att 

förebygga att missbruk leder till hemlöshet. 
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Professionellas förhållningssätt 

Horsell (2006) menar att socialarbetare arbetar efter de politiska riktlinjer som satts upp. 

Därför kan fokus på individen komma i bakgrunden om socialarbetaren är upptagen 

med att endast ta hänsyn till de riktlinjer som finns. Horsell (2006) betonar 

socialarbetarens unika position som gör att de kan fokusera på och underlätta för 

individen. Han beskriver den sociala kontext som hemlösa befinner sig i och menar att 

det är lätt för socialarbetare att bli påverkade av denna, vilket kan innebära att hemlösa 

ses som en grupp som inte har möjligheter till förändring. Genom att socialarbetarna 

bekräftar de hemlösas kunskap och inte ser hemlösa som en underklass, bidrar detta till 

att hemlösa ses som människor som en integrerad del av samhället. Även Forte (2002) 

menar att socialarbetare kan bidra med sin kunskap, skicklighet och genom sina beslut 

se till att samhället blir medvetna om hemlöshetens problem, hur problemen skall kunna 

lösas och integrera hemlösa i samhället.  

Knutagård (2009) beskriver i sin avhandling hur socialsekreterare inom Socialtjänsten 

arbetar med att placera sina klienter i olika boendeformer. Hans syfte med sin 

avhandling var bl.a. att undersöka hur de hemlösa klienterna sorterades och hur 

insatserna från Socialtjänsten organiserades. Knutagårds (2009) resultat blev att de 

flesta av de boenden och stödfunktion som fanns var bra. Det är dock Socialtjänstens 

sätt att organisera insatserna som inte fungerar. Problemet som Knutagård (2009) lyfter 

fram är att vissa synsätt inom Socialtjänsten blir institutionaliserade d.v.s. tas för givna 

och är därför svåra att förändra. Detta innebär att det arbetet organiseras efter dessa 

institutionaliserade synsätt och förklaringar och utvecklas därmed inte. Även Blid 

(2008) tar upp Socialtjänstens insatser i sin avhandling om hemlöshet. Han menar att 

hemlöshet är ett invecklat område och för omfattande för att enbart Socialtjänsten skall 

ha eget ansvar för det. Blid (2008) beskriver liksom Knutagård (2009) att 

socialsekreterarna inom Socialtjänsten själva formar sina förhållningssätt, istället för att 

grunda det på strategier som har sin grund i forskning. Dock ser Zufferey och Kerr 

(2004) svårigheter med att förena den forskning som finns om hur socialarbetare bör 

bemöta hemlösa personer och den samhälleliga kontexten som finns d.v.s. de riktlinjer 

och mål som finns uppsatta. Samhället och dess politiska beslut påverkar 

socialarbetaren till att bli alltmer målinriktad och driven av de kriterier som det beslutats 

om. Zufferey och Kerr (2004) poängterar att hemlösa personer inte går att bemöta som 

en grupp, utan förhållningssättet behöver anpassas till individen. Socialarbetare bör se 

individerna i gruppen för att kunna bemöta dessa personer. Samtidigt som hänsyn måste 

tas till den kontext som finns, vilket innefattar den sociala, ekonomiska och politiska 

ordningen.  

Boendetrappan 

Socialstyrelsen (2009) poängterar att det saknas ett tydligt vårdinnehåll i boendetrappan. 

Sahlin (1996) menar i sin avhandling att trots att Boendetrappan har specialkontrakt, 

d.v.s. lägenhetskontrakt som Socialtjänsten står för, minskar inte hemlösheten. Hon 

beskriver ett misslyckande som finns i Boendetrappan och det är därför som många 

hemlösa har svårt att nå översta trappsteget. De kan också behöva klättra neråt på 

trappan om t.ex. återfall i missbruk sker. Socialtjänsten både ger lägenheter till hemlösa 

och “straffar” dem genom att ta lägenheten ifrån dem om de återfaller i missbruk. Sahlin 
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(1996) menar att Boendetrappan inte bara ger klienterna en möjlighet till bostad, utan 

också fungerar som en “sanktionstrappa”, d.v.s. bestraffar de klienter som inte lever upp 

till de krav som ställs av Socialtjänsten. Tsemberis, Gulcur och Nakae (2004) menar 

liksom Sahlin (1996) att det är svårt för hemlösa personer att få ett boende på grund av 

att det är många moment och krav som den hemlösa personen måste uppfylla. Även 

Löfstrand (2005) tar upp hur Boendetrappan fungerar i praktiken och hennes resultat 

visar på att den inte fungerar som det är tänkt teoretisk sätt. Löfstrand (2005) tar upp de 

personer som Socialtjänsten inte anser klara av ett eget boende och som befinner sig i 

trappans mellersta delar. Denna grupp anses ha förmågan att “lära sig att bo”, men 

kommer inte vidare i boendetrappan om de inte klarar av att “lära sig att bo”. Den 

största gruppen innefattar de som aldrig kommer högre än till det första trappsteget och 

det innebär t.ex. att de antingen bor på härbärgen eller utomhus. Sahlin (2005) håller 

med om detta och menar att det är skillnad i det praktiska arbetet med Boendetrappan 

och även hon beskriver att det är svårt att avancera uppåt i trappan. 

Bostad först 

Socialstyrelsen (2009) menar att skillnaderna mellan vårdkedjemodellen och Bostad 

först främst handlar om vem som har kontroll över boendet, graden av integration, 

fastighetsägarens roll, om det finns personal på plats i boendet samt om det finns 

särskilda krav på exempelvis nykterhet eller deltagande i behandling. Resultatet av 

Socialstyrelsens kunskapsöversikt (2009) tyder på att ett tryggt boende i många fall är 

en förutsättning för att stöd- och vårdinsatser ska ha effekt. Nelson, Aubry och Lafrance 

(2007) styrker teorin om att Bostad först kombinerat med fristående stöd är effektfullt. 

För att en person ska tillgodose sig behandlingen behövs ett tryggt och långsiktig 

boende. Nelson, Aubry och Lafrance (2007) menar att personer som får behandling, 

men bor i ett tillfälligt boende under tiden, inte tillgodoser sig behandlingen. Pearson, 

Montgomery och Locke (2009) har jämfört tre olika verksamheter som har använt 

denna modell. Resultatet av studien visade att 80 % av deltagarna hade kvar sin 

lägenhet och sitt förstahandskontrakt efter ett år. Bostad först är en modell som kan 

användas för att minska hemlöshet menar Pearson, Montgomery och Locke (2009), 

även om de också trycker på att ytterligare forskning behövs på vad det är i modellen 

Bostad först som ger resultat. Studier som Socialstyrelsen (2009) tagit del av ger ett 

starkt stöd till Bostad först. En studie visar att sannolikheten att personer som deltagit i 

Bostad först skulle ha egen bostad efter 5 år var 88 % i jämförelse med kontrollgruppen 

där knappt hälften hade bostad efter 5 år. Populationen som studierna är genomförda på 

är hemlösa personer med psykiska funktionshinder och/eller missbruksproblem. 

Eftersom en stor del av materialet Socialstyrelsen (2009) tagit del av är studier som 

gjorts i USA, måste hänsyn tas till länders olikheter.  

Vilken boendelösning är bäst? 

Socialstyrelsen (2009) menar att Bostad först och vårdkedjemodellen är de två 

huvudtyperna av boendeprogram som går att urskilja utifrån de 104 effektstudierna som 

gjorts inom området. Socialstyrelsens kunskapsöversikt (2009) visar på att inget av 

programmen är renodlade utan hybrider där det används olika inslag från programmen. 

Vilket boendeprogram som är mest verksamt diskuterar Socialstyrelsen (2009) i sin 

kunskapsöversikt. En slutsats är att Bostad först är en lovande strategi som har goda 
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skäl till att utvecklas utifrån de erfarenheter som finns. Den grundläggande filosofin 

bakom Bostad först, att alla behöver ett tryggt och långsiktigt boende, är högst 

angeläget för denna grupp i samhället. Det ger dock inte underlag för att avfärda 

vårdkedjemodellen. Det är fortfarande en verksam modell om det finns stödinsatser som 

är kopplade till den. En generell slutsats är att kommunerna måste erbjuda permanenta 

boendelösningar i den mån det är möjligt att kombinera med ett behovsanpassat stöd. 

Detta grundar sig i att hemlösa personer har samma behov av ett tryggt boende som 

andra människor i samhället. Resultatet tyder på att ett tryggt boende är en förutsättning 

för att stöd- och vårdinsatser ska ha effekt. Den trygghet som Bostad först förmedlar 

med ett långsiktigt boende kan ses positivt. Om utvecklingen i boendetrappan för med 

sig en känsla av otrygghet d.v.s. att kanske behöva flytta när man kvalificerat sig till en 

egen bostad, ifrågasätter Socialstyrelsen (2009) om denna otrygghet kan motverka målet 

och istället bli ett bakslag. 

Tsemberis, Gulcur och Nakae (2004) studie är gjord på drygt 200 hemlösa personer, där 

hälften av personerna delades in i experimentgruppen och fick ta del av Housing First. 

Den resterande halvan fick ta del av vårdkedjemodellen och var kontrollgruppen i 

studien. Uppföljning skedde var sjätte månad under två års tid och resultatet visade att 

experimentgruppen upplevde större frihet och valmöjlighet än i kontrollgruppen. 

Experimentgruppens hemlöshet minskade, samtidigt som deras boende blev allt 

stabilare. En tydlig kurva visar på att experimentgruppens boendesituation blev bättre 

och efter två år hade 81 % av personerna kvar ett stabilt boende. Endast tre procent av 

personerna i experimentgruppen uppgav att de någon dag under de senaste sex 

månaderna hade varit utan bostad. Till skillnad från kontrollgruppens kurva, som inte 

var lika kraftfull, hade efter två år endast 34 % av personerna ett stabilt boende och 24 

% av personerna uppgav att de någon dag under de senaste sex månaderna varit utan 

bostad. Det gick inte att se någon signifikant skillnad i mätningen av missbruksproblem, 

varken av alkohol eller narkotikaanvändande. Dock visar Padgett, Gulcur och 

Tsemberis (2006) i sin senare gjorda studie att Bostad först rankas som den mest 

effektiva metoden för nykterhet och avhållsamhet från droger. Deras studie visar efter 

48 månaders uppföljning att experimentgruppens alkoholdrickande minskar i jämförelse 

med kontrollgruppens. Användandet av narkotika visar dock ingen märkbar skillnad 

ifrån kontrollgruppen. Dock visade Tsemberis, Gulcur och Nakae (2004) på en skillnad 

på grupperna när det gällde deltagande i olika typer av behandlingar. Kontrollgruppen 

deltog i fler behandlingsprogram både för missbruksproblem och den psykiska ohälsan, 

än experimentgruppen gjorde.  

Teoretiskt perspektiv 

För att studiens resultat skall kunna analyseras har teorin om människovårdande 

organisationer (Hasenfeld, 2010), Olssons (2008) teori om naiva teorier samt Lipskys 

(2010) teori om gräsrotsbyråkrater och deras handlingsfrihet valts. 

Human service organisations 

Human service organisations översätts med de människovårdande organisationerna. 

Dessa menar Hasenfeld (2010) är de organisationer som utför uppgifter som traditionellt 

sett har utförts av familjen och att dessa organisationer är länken mellan staten och 
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medborgarna. Människovårdande organisationer är organisationer som ska hjälpa 

klienten att åstadkomma välfärd såsom t.ex. Socialtjänsten, hälsoorganisationer eller 

utbildningsorganisationer. Dessa organisationer har gemensamma drag som att deras 

mål kan tolkas på olika sätt och ses som problematiska. Beroende på klient finns en 

osäkerhet på hur de mål som finns ska uppnås (Höjer, Beijer & Wissö, 2007). Dessa 

organisationer beskriver Hasenfeld (2010) som organisationer med flera roller, vilka 

innebär att de ska ta hand om samhället samtidigt som de ska kontrollera och ansvarar 

för kostnader för insatser. Hasenfelds (2010) definition på klienter är att de är råmaterial 

som de människovårdande organisationerna arbetar med. Oberoende av vilka verktyg 

eller resurser som används påverkas de av klientens medverkan för att nå ett bra 

resultat. De aktiviteter som finns i dessa organisationer innefattas av att handlägga, 

upprätthålla eller att förändra människors liv. Att relationen mellan personal och klient 

är central i en människovårdande organisation är ett gemensamt drag, men det ser olika 

ut beroende på hur relationen utvecklas mellan personal och klient (Höjer, Beijer & 

Wissö, 2007). Dessutom har frågor om moral och värderingar stor vikt för arbetet inom 

dessa organisationer, vilket Hasenfeld (2010) menar påverkar arbetet med klienten. 

Beroende på moral och värderingar hos personalen kan det få moraliska konsekvenser 

för klienten (Höjer, Beijer & Wissö, 2007). Dessutom påverkas organisationen av 

andras värderingar i samhället och dessa kan också förändras över tid. Med detta menar 

Hasenfeld (2010) att en människovårdande organisation kan visa olika värderingar vid 

olika tidpunkter beroende på vilka värderingar som finns i organisationens omgivning.  

Olsson (2008) beskriver begreppet naiv teori och använder det begreppet för att förklara 

personalens val av handlingsalternativ i mötet med klienten. Han menar att begreppet 

naiv teori bygger på att personalens handlande ska förstås som en process som styrs 

med hjälp av personalens personliga planer, personliga teorier om sig själva, andra 

människor och omvärlden. Dessa teorier som Olsson (2008) beskriver som en grund hos 

personalen är teorier som skapats i en livsprocess och utgör en del av personalens 

tillvaro och grund för överlevnad och uppbyggda utifrån personliga praktiska 

erfarenheter. 

Street-Level Bureaucracy  

Lipskys (2010) teori behandlar tjänstemän som han kallar gräsrotsbyråkrater d.v.s. de 

tjänstemän som befinner sig närmast medborgarna i samhället. Hans teori bygger på 

deras handlingsutrymme och den makt tjänstemän inom offentlig förvaltning har. Det 

som Lipskys (2010) teori handlar om är hur gräsrotsbyråkraternas handlingar omsätts 

till det praktiska arbetet och skiljer sig från det som har beslutats på en högre nivå, 

exempelvis genom lagar. De tjänstemän som befinner sig längst ner i hierarkin skall 

alltså verkställa det som tagits beslut om på en högre nivå. Gräsrotsbyråkraternas arbete 

sker under förhållande mellan handlingsfrihet och en bundenhet. Teorin Street-Level 

Bureaucracy syftar på att gräsrotsbyråkraterna har egen handlingsfrihet och är 

självständiga utan speciellt hård kontroll från politikerna i samhället (Lipsky, 2010).  

Lipsky (2010) problematiserar om det är möjligt att en offentlig förvaltning kan bestå av 

helt neutrala tjänstemän, utan påverkan av deras egna värderingar. Lipsky (2010) tar 

också upp den direkta kontakt som gräsrotsbyråkraterna har med medborgarna. Detta 

innebär att gräsrotsbyråkraterna arbetar med klienterna som enskilda fall, oavsett vilka 
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klienter de arbetar med. Han menar att möten med klienten inte alltid är opersonliga, 

utan i kontakten med klienten gör gräsrotsbyråkraten individuella tillämpningar där de 

instruktioner som är givna från de som bestämmer, inte räcker till. De måste använda 

sig av sin omdömesförmåga och den kan inte bygga på regler, utan här måste de ha en 

viss handlingsfrihet. Relationen mellan gräsrotsbyråkraten och klienten kan vara dubbel, 

vilket innebär att samtidigt som det är en kontakt mellan två människor, är det en 

relation mellan en organisation och en klient. Detta sammanhang bestämmer 

förutsättningarna för relationen och när klienten har fått sin byråkratiska identitet t.ex. 

hemlös med missbruksproblematik kan det innebära att klienten sätts in i en viss 

kategori. Dessa kategorier blir klienter indelade i och kan ses som ett tolkningsschema 

för gräsrotsbyråkraten. De kategorier som klienterna delas in i är aktuella i 

organisationen, men blir mindre verkliga för gräsrotsbyråkraten desto mer utvecklad 

relationen med klienten blir (Lipsky, 2010).  

Dock finns kritik mot Lipskys teori som Evans och Harris (2004) tar upp i sin artikel 

om Street-Level Bureaucracy och de menar att den handlingsfrihet som Lipsky (2010) 

anser att gräsrotsbyråkraterna har inte längre finns. De menar att en strängare 

lagstiftning och en hårdare kontroll från de ansvariga cheferna är faktorer som tagit över 

den handlingsfriheten som fanns. Andra faktorer som också tas upp är påverkan från 

politiker, media och allmänhet. Samtidigt som de belyser detta, kommer de ändå fram 

till i sin undersökning av sociala reformer, att handlingsfriheten existerar d.v.s. att 

tjänstemän inom Socialtjänsten ska tänka själva och använda sitt eget omdöme i beslut 

som fattas. Evans och Harris (2004) menar att, även fast Lipskys teori kom till i en 

annan social kontext än den som finns idag, går hans teorier fortfarande att använda för 

att undersöka hur handlingsfriheten och dess påverkan ser ut i offentlig förvaltning. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att belysa uppfattningar och erfarenheter hos personal inom Socialtjänsten i 

Stockholms stad och Stockholms Stadsmission vid val av klienter till projektet Bostad 

först, samt vilken betydelse projektet Bostad först kan ha haft för synen på hemlösa 

personer med missbruksproblematik. 

Frågeställningar 

 Vilka uppfattningar och erfarenheter har personal inom Socialtjänsten respektive 

Stockholms Stadsmission av hemlösa personer med missbruksproblematik i 

Stockholms stad? 

 Vilka faktorer uppfattar personal inom Socialtjänsten och Stockholms 

Stadsmission som avgörande vid urvalet till Bostad först? 

 Hur påverkar handlingsutrymmet hos Socialtjänsten urvalet av klienter till 

Bostad först?  

 Har Bostad först påverkat synen på hemlösa personer med 

missbruksproblematik i Stockholms stad, och isåfall hur?  
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Avgränsning 

Studien har valt en avgränsning till projektet Bostad först i Stockholms stad och deras 

samarbete med Stockholms Stadsmission. Bostad först finns i flera kommuner i Sverige, 

men fokus på Stockholms stad har lagts p.g.a. studiens omfattning. Studien kommer inte 

att innefatta ett genusperspektiv d.v.s. beröra skillnader mellan kvinnor och män 

gällande urvalet till Bostad först. Detta hade varit intressant, men studien har valt att 

inte lägga vikt vid detta p.g.a. att sex intervjuer ansågs för få för att kunna påvisa 

skillnader rörande genusperspektivet. Eftersom uppsatsen är en kvalitativ studie och den 

är begränsad till en stad och dess Socialtjänst är generaliseringar av resultatet svårt att 

göra. Fokus för uppsatsen ligger på en verksamhetsnivå, den nivån som de 

professionella befinner sig på, inom Socialtjänst och Stockholms Stadsmission och 

därmed inte på en brukarnivå. 

Centrala begrepp 

Studien har valt att använda vissa centrala begrepp som återkommer under studiens 

gång. Definitionen av hemlös som är centralt och som har valts i denna studie är 

Stockholms stads (2012b) definition på vem som är hemlös. Definitionen av en hemlös 

är den som inte har någon egen bostad och därför måste bo på ett alternativt boende 

eller är uteliggare. Hit räknas också personer som bor på institutioner eller härbärgen 

och när de skrivs ut inte har någon fast bostad. Personal inom Socialtjänsten och 

Stockholms Stadsmission går under det gemensamma begreppet professionella i 

studien. Dock används även gräsrotsbyråkrater som benämning på personal, eftersom 

studien har valt Lipskys teori Street-Level Bureacracy som teoretiskt perspektiv. 

Människovårdande organisationer står för organisationer som har till uppgift att skydda 

människans välfärd genom att förändra och forma människor i samhället. Fokus ligger 

också på missbruksproblematik, och i det begreppet gör studien ingen skillnad på 

missbruk och beroende. Bostad först benämns i studien som Bostad först eller projektet. 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

I metodologiska utgångspunkter redogörs det för vilken metod som har använts för att 

studiens syfte ska uppnås, vilket är att belysa erfarenheter och uppfattningar hos 

professionella inom Socialtjänsten i Stockholms stad och Stockholms Stadsmission vid 

val av klienter till projektet Bostad först, samt vilken betydelse projektet Bostad först 

kan ha haft för synen på hemlösa personer med missbruksproblematik.  

Hermeneutisk utgångspunkt 

Den forskningstradition som studien bygger på är en hermeneutisk utgångspunkt som 

innebär att den använder sig av tolkning som forskningsmetod och betonar inlevelse 

genom att förstå andra människor. Detta genom att tolka hur mänskligt liv och existens 

kommer till uttryck i det talade och skrivna språket. Enligt den hermeneutiska 

utgångspunkten handlar vetenskap om att förstå, inte förklara, eftersom de menar att det 
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inte går att förklara orsaker. Men det viktigaste att ta hänsyn till ur en hermeneutisk 

utgångspunkt är den hermeneutiska cirkeln, som visar på att ett samspel mellan 

förförståelse d.v.s. förväntningar, begrepp och fördomar, delen/delarna d.v.s. 

beskrivning av studieobjektet och till sist helheten d.v.s. kännedom om kontexten som 

bidrar till att förståelse växer fram. Inlevelse som betonas av hermeneutiken är en viktig 

förutsättning för att förstå. Forskaren måste kunna sätta sig in i människors olika världar 

som delvis är skapade av dem själva. Forskaren närmar sig den förståelsen subjektivt 

och forskarens egna tankar och intryck ses som en tillgång för att tolka och förstå 

(Hyldgaard, 2008). 

För att studiens syfte och frågeställningar skall kunna besvaras krävs tolkning och 

inlevelse genom att försöka förstå andra människor som metod, menar Hyldgaard 

(2008). Detta eftersom det inte går att mäta eller förklara de professionellas 

uppfattningar och erfarenheter och hur de påverkar urvalet av klienter i projektet Bostad 

först. Studiens syfte har tagit hänsyn till den hermeneutiska cirkeln genom att ha 

förförståelse om de förväntningar som kan finnas, samt vara medveten om begrepp och 

fördomar som kan förekomma under de intervjuer som genomförts. Hänsyn har även 

tagits till de delar som finns i det som studerats, samt helheten, den kontext 

studieobjektet befinner sig i. Dessa tre har bidragit till att förståelse vuxit fram och 

studien har varit medveten om dessa tre när intervjuer och analys har genomförts, samt 

vid sökning efter tidigare forskning. Dessa tre faktorer är studien medveten om och 

resultatet av intervjuerna har försökt att tolkas på ett så rättvist sätt som möjlig, och 

därmed ge svar på syftet. Forskarnas egna tankar och erfarenheter har setts som en 

fördel när intervjuer genomfördes och när tolkning senare skedde (Ibid). 

Kvalitativ forskningsmetod 

En kvalitativ metod lämpar sig bäst enligt Bryman (2011) när forskaren vill uppnå en 

djupare förståelse av människors uppfattningar och upplevelser, vilket denna studies 

syfte bygger på. Bryman (2011) menar att en kvalitativ forskning är induktiv, vilket 

betyder att studien har ett tolkande synsätt. Att studien som är kvalitativ har ett tolkande 

synsätt är nödvändigt för att ha kunnat analysera materialet, som både innehåller 

intervjuer och tidigare forskning. Utan att tolka materialet och genom att endast mäta 

resultat hade det blivit svårt att få förståelse för respektive uppfattning och erfarenhet 

hos personalen och vilka konsekvenser de kan ha haft för urvalet i Bostad först. Genom 

att tolka hur de professionella uppfattar och tolkar sin sociala verklighet, har studien 

kunnat uppnå sitt syfte och få svar på de ställda frågeställningarna. 

Hermeneutisk tolkningsmodell vid intervju 

Studien använder sig av en hermeneutisk tolkningsmodell som Kvale och Brinkmann 

(2009) beskriver i sju kriterier för forskaren att förhålla sig till vid en hermeneutisk 

tolkning av intervjuer. Det första kriteriet innefattar att forskaren skall ta hänsyn till den 

hermeneutiska cirkeln vilket innebär att se delar utifrån den helhet som undersöks för att 

kunna få en förståelse för helheten. Det andra kriteriet är att tolkningen av meningen ska 

anses klar när forskaren hittar ett eller flera mönster som kan kopplas till ett 

sammanhang. I det tredje kriteriet prövas delar av den gjorda intervjun mot intervjun i 

sin helhet. Det fjärde av de sju kriterierna beskriver att texten ska förstås utifrån 
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perspektivet vad den själv säger om ett tema, samt att forskaren skall vara medveten om 

sin förförståelse, vilket behövs för att kunna tolka och förstå intervjun. Om det femte 

kriteriet säger Kvale och Brinkmann (2009) att forskaren skall ha skaffat sig den 

kunskap som behövs för att vid intervjun tydligt kunna se nyansskillnader som kan 

finnas. Det näst sista och sjätte kriteriet beskriver att det inte finns någon tolkning som 

är förutsättningslös utav intervjuer, utan en intervju blir subjektiv och påverkar 

intervjun samt att även forskarens förförståelse påverkar tolkningen. Det sjunde kriteriet 

beskriver vad intervjuandet innebär och att varje intervju leder till ny kunskap och att 

förförståelsen hos forskaren ökar. 

Vår förförståelse av Bostad först bygger på tankar om att projektet når ut till de hemlösa 

personer som har störst behov. Den begränsade uppmärksamhet som Bostad först har 

fått i media har vi upplevt som positiv, och vår uppfattning av projektet är att det är ett 

lyckat projekt som kan ge hemlösa chansen till ett boende. Dock tror vi att ett urval av 

klienter sker, vilket inte bara bygger på de kriterier som finns uppsatta av projektet, utan 

att de professionellas erfarenheter och handlingsutrymme påverkar. Att en förändrad 

syn på hemlöshet har skett är vi ytterst tveksamma till, eftersom Bostad först inte getts 

något större utrymme i media. Förförståelsen har påverkat utformningen av 

intervjuguiden i viss mån, vilket bidrar till resultatet. Eftersom förförståelsen alltid har 

funnits i bakgrunden, kan det ha bidragit till att vissa delar har berörts mer än andra.  

Trovärdighet och äkthet 

De kriterier som kvalitativa studier anses ska bedömas utifrån bygger på trovärdighet 

och äkthet. Trovärdighet innefattar fyra delkriterier som motsvarar de kriterier som 

finns i kvantitativ forskning. De fyra delkriterierna är tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Tillförlitlighet står för att studien 

skall göras i enlighet med de regler som finns, och att resultaten rapporteras till de 

personer som varit delaktiga i den. Denna studie har skickats till de som blivit 

intervjuade för att bekräfta att den visar på rätt bild samt att de forskningsetiska reglerna 

kommer att tillämpas. Överförbarhet visar sig i att studien ska ha en omfattande 

beskrivning av det personerna har sagt för att studien skall grunda sig på den kontext 

där de hör hemma. Detta uppfylls i studien genom att noggrant tolka och skriva ut 

längre citat för att ge en rättvis bild av det som de professionella har sagt. Pålitlighet 

innebär att studien innehåller en komplett redovisning av alla steg i den 

forskningsprocess som gjorts d.v.s. syfte och frågeställningar, urvalet av 

intervjupersoner, utskrifter av intervjuanteckningar och den valda analysmetoden o.s.v. 

Att ha möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren ska utgår från att det 

inte går att nå fullständig objektivitet samtidigt som det ska säkerhetsställas att 

forskaren agerat i god tro. Vilket studien varit medveten om under hela arbetsprocessen 

(Bryman, 2011).  

Äkthet delas in i fem delkriterier: rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Eftersom studien är 

tidsbegränsad har studien valt att fokusera på äkthetskriterierna att ge en rättvis bild och 

en ontologisk autenticitet. Att ge en rättvis bild innebär att studien skall ge en rättvis 

bild av de olika erfarenheter och uppfattningar som finns hos både Socialtjänsten i 

Stockholms stad samt Stockholms Stadsmission. Undersökningen skall också ge de som 



 

15 

blir intervjuade en större förståelse av sin sociala kontext d.v.s. delkriteriet om 

ontologisk autenticitet (Ibid).  

Planering och genomförande 

Studiens planering och genomförande är uppdelat i vilken sökstrategi som använts för 

att hitta relevanta vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar, vilket urval som 

gjorts, hur datan har samlats in, vilka forskningsetiska riktlinjer som studien har tagit 

hänsyn till samt hur materialet har valts att analyseras.  

Sökstrategi 

Vid sökning av doktorsavhandlingar till studien har databasen Libris används. Sökord 

som hemlös, boendetrappan och missbruk har lett till önskvärda resultat. Efter att ha 

hittat doktorsavhandlingar har det i dessa funnits användbara referenser som studien har 

kunnat använda sig av. Socialstyrelsens kunskapsöversikt från 2009 hittades med hjälp 

av kursansvarig lärare och med hjälp av denna kunde flera internationella vetenskapliga 

artiklar hittas. Andra vetenskapliga artiklar har sökts fram genom artikeldatabaserna 

Academic Search Elite och Social Service Abstract. Sökorden som använts är Housing 

First, homeless, effect, addiction, social workers och Pathway to Housing. För att få ett 

begränsat resultat har orden AND, OR och NOT använts. Samtliga artiklar är peer-

reviewed, vilket innebär att de är vetenskapligt granskade.  

Urval och etiska överväganden 

Studien genomförs i Stockholms stad eftersom projektet Bostad först finns där. Bryman 

(2011) beskriver dessa val som ett målinriktat urval vilket är vanligt förekommande hos 

kvalitativa studier. Detta för att se vilka personer som är relevanta för studien, utifrån 

det formulerade syftet. Intervjuer har därför gjorts med tre personer inom Socialtjänsten 

i Stockholms stad som arbetar med urvalet av klienter till Bostad först, samt tre personer 

i Stockholms Stadmission som arbetar med stödfunktionen åt de klienter som finns i 

projektet. Eftersom den här kvalitativa studien bygger på ett urval av sex personer har 

konfidentialitetskravet varit viktigt. Det innebär att de personer som berörs har 

behandlats konfidentiellt, vilket i sin tur innebär att intervjuerna redovisas anonymt i 

studiens resultat. Dock kan inte anonymiteten inom verksamheten garanteras eftersom 

det finns en möjlighet att intervjupersonernas kollegor kan lista ut vem som sagt vad. 

Intervjuerna gjordes utifrån att de professionella hade arbetat minst ett och ett halvt år 

med Bostad först. Det första steget var att ta telefonkontakt, vilket Forsman (1997) 

menar är viktigt tillsammans med en skriftlig information för att de berörda personerna 

ska förstå studiens syfte. Telefonkontakt togs med ansvarig projektledare för Bostad 

först i Stockholms stad samt ansvarig för Bostad först inom Stockholms Stadsmission. 

Därefter togs kontakt med föreslagna socialsekreterare som hade klienter i projektet. 

Innan intervjuerna gjordes skickades en skriftlig sammanställning av studiens syfte ut, 

samt ett missiv som innehöll studiens etiska ställningstagande, till de berörda 

intervjupersonerna (Bilaga II). Därmed uppfylldes Informationskravet som står för att 

berörda personer skall få kännedom om studiens syfte, få veta att deltagandet är 

frivilligt samt att de har rätt att avböja (Bryman, 2011).  
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Datainsamling 

Studien som är kvalitativ bygger på kvalitativa intervjuer eftersom dessa enligt Bryman 

(2011) fokuserar på intervjupersonernas åsikter och tolkningar och låter intervjun följa 

den riktning intervjupersonerna tar. Studien har använt sig av semistrukturerade 

intervjuer som innebär att intervjuerna var öppna med ett antal frågor som var indelade 

under vissa teman. Användandet av semistrukturerade intervjuer motiveras med att det 

finns en stor flexibilitet som innebär att intervjupersonerna ges möjlighet att prata mer 

fritt och även för de som intervjuar att ställa ytterligare frågor som kan uppmärksammas 

under intervjuns gång. (Ibid).  

En pilotintervju genomfördes innan intervjuerna, i vilken det då uppmärksammades att 

intervjuguiden behövde förändras för att syftet skulle uppnås (Bilaga III). Tidsåtgången 

för respektive intervju var mellan 30-45 minuter. Intervjuerna spelades in via 

smartphones, dels för att intervjun skulle flyta på så bra som möjligt samtidigt som 

intervjun skulle kunna avlyssnas i efterhand i samband med transkribering. De 

professionella som intervjuades blev informerade om inspelningen och fick lämna sitt 

samtycke, vilket uppfyllde samtyckeskravet som innebär att de har rätt att bestämma 

över sin medverkan. Forsman (1997) och Kvale och Brinkmann (2009) menar att för att 

intervjun skall bli tillförlitlig behövs inspelning av intervju ske. Även om Bryman 

(2011) trycker på inspelning menar han samtidigt att det kan finnas svårigheter som att 

de intervjuade känner oro över att det spelas in, vilket kan resultera i att det blir en 

intervju som inte fyller sitt syfte fullt ut. Innan intervjun ägde rum informerades den 

professionella om att materialet bara skulle användas till studien och eventuella exempel 

på klienter plockas bort i studien, vilket gör att studien uppfyller vetenskapsrådet sista 

etiska krav som är nyttjandekravet (Ibid).  

För att intervjuerna skulle bli av god kvalité ledde en person intervjun och den andra 

satt och bockade av de frågor som den professionella svarat på. Den mindre aktiva 

personen kunde vid behov ställa kompletterande frågor, allt för att få ett 

sammanhängande samtal med den som intervjuades. Detta gjordes för att den som 

intervjuade skulle kunna fokusera fullt ut på intervjun och det samtal och reflektioner 

som blev. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det viktigt att den som intervjuar har 

kunskap om ämnet, är strukturerad och har ett syfte med intervjun samt är tydlig, vänlig 

och lyhörd. Detta gjordes genom att låta intervjupersonen avsluta meningar och 

intervjupersonen gavs utrymme till reflektion. Att ha en öppenhet inför det 

intervjupersonen säger samtidigt som intervjuaren ska ställa kritiska frågor är styrande 

genom att intervjuaren vet vad man söker. Under intervjun ska intervjuledaren vara 

tolkande genom att förstå och förklara innebörden av intervjupersonens uttalanden. 

Studien la stor vikt vid dessa olika faktorer och betonade att den professionella fick 

möjlighet till reflektion, samtidigt som en medvetenhet om vart intervjun är på väg 

fanns hos intervjuaren. 

Databearbetning och analysmetod 

Dagen efter respektive intervju transkriberades dessa, d.v.s. det som den professionella 

sagt, ord för ord, skrevs ner. (Kvale & Brinkmann, 2009). Att transkriberingen bör 

göras snarast efter intervjun ägt rum menar Bryman (2011) är av stor vikt för att 
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forskarens minne av intervjun skall vara aktuellt. Efter att intervjuerna hade 

transkriberats, lästes dessa igenom för att försöka få en helhetsbild av intervjuerna. 

Studien har analyserat intervjuerna med hjälp av meningskoncentrering som innebär att 

intervjupersonens yttrande sammanfattades i korta meningar, men där huvudinnebörden 

tydligt framkom. Meningskoncentrering skedde i fem steg vilket innebar att hela 

intervjun först lästes igenom, vilket gjorde att helheten i intervjun blev framträdande. 

Det andra steget innebar att de tydliga meningarna togs ut som fanns i intervjun. De 

tydliga meningarna som togs ut markerades med en färg för varje intervjuperson, för att 

lättare veta vem som sagt vad. De tydliga meningarna klipptes sedan ut, var för sig. Det 

tredje steget syftar på att formulering av teman som var relevanta för intervjun gjordes, 

vilket de utklippta tydliga meningarna sorterades under. Det fjärde steget innebar att 

frågor ställdes till meningarna utifrån studiens syfte och frågeställningar. Det femte 

steget innebar att intervjun bands ihop till en helhet och de centrala teman som hittades 

skrevs samman i resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009). Att studien använde sig av 

meningskoncentrering var relevant för att analysen skulle kunna bli mer omfattande. 

Genom att studien letade efter meningsenheter och därefter utvecklade huvudteman 

blev det en omfattande tolkning, vilket har behövts i denna studie. 

RESULTAT 

Under resultatet redovisas svaren ifrån de sex intervjupersonerna som deltagit. 

Resultatet är uppdelat i sju olika teman: utanförskap, prioriterar drogen, de svåraste 

fallen, engagerade men inte alltid överrens, det goda mötet, bunden men ändå flexibel 

och förändrad syn på hemlöshet. De personer som har intervjuats arbetar inom 

Socialtjänsten och Stockholms Stadsmission med klienter i Bostad först. Samtliga 

intervjupersonerna kallas för de professionella.  

Utanförskap 

De professionella hade olika uppfattningar kring hur de själva definierade en hemlös 

person. Det som lyftes fram var att en hemlös är bostadslös, lever i utanförskap, är 

stigmatiserad och har inte någon fast punkt i tillvaron. Samtidigt fanns uppfattningar 

som handlade om missbruk, psykisk ohälsa samt svårigheter att hantera konflikter 

och/eller motgångar. 

Men hemlös för mig är att man är i ett utanförskap då. Det ligger längre 

bort va. Det finns väldigt många bostadslösa. Men hemlös då har man 

stigmatiserats på något vis, då har man hamnat vid sidan av samhället 

helt enkelt (Stockholms Stadsmission). 

Förklaringarna på orsaker varför en person blir hemlös hör ihop med de erfarenheter 

som de professionella har om en hemlös. Svaret hos intervjupersonerna var att det inte 

gick att ha en generell bild av en hemlös person utan att det var olika individer vilka inte 

kan ses som en specifik grupp. Samtidigt framkommer det att kraven ökar på alla och 

att det krävs ytterst lite för att hamna utanför gruppen. 
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Utanförskap kan vara en gemensam nämnare. /../ Det är farligt att 

generalisera vissa saker. Det är en väldigt sammansatt grupp tycker jag. 

Det finns personer ifrån alla grupper (Stockholms Stadsmission).  

Jag tror att det är flera olika orsaker. Men jag tror generellt att kraven 

på alla, oavsett om det gäller att få jobb eller bostad bara ökar och 

ökar. Det behövs mindre och mindre för att sticka ut utanför mallen. 

Förut tror jag det fanns högre tolerans (Stockholms Stadsmission). 

Prioriterar drogen 

De professionella menade att det fanns ett mönster hos de hemlösa, vilket i sin tur visar 

på att det fanns olika faktorer till hemlöshet. Mönstret som framkom visar att de 

professionella upplevde att hemlösheten kunde bero på psykisk problematik, 

missbruksproblematik, individuella faktorer, omständigheter och de ökade kraven som 

finns i samhället.  

Jag skulle säga att det är missbruket, de har ju alltid prioriterat drogen i 

första hand sen blir det inga pengar över/../och så blir man vräkt/../ Jag 

tror att i grunden ligger missbruket, och sen så finns det ju också en 

psykisk problematik som kan hänga ihop med drogen men jag tror att 

den har funnits latent även innan, men kanske har snabbats på av 

missbruket (Socialtjänsten). 

Psykisk ohälsa. Många föreställer sig att det hjälper med att röka hasch, 

ta en vinare eller favoritdrogen. Men alla vet någonstans att det inte 

hjälper, att det är bara för stunden och sen blir det värre och ångesten 

stiger. /../ Det är människor som inte har skaffat sig verktyg att handskas 

med smärta, att man väljer en drog hellre än att kämpa sig igenom 

smärtan och komma ut på andra sidan. Det är min definition på en 

hemlös och missbrukare egentligen, det går ju hand i hand väldigt 

mycket (Socialtjänsten). 

Motivera till förändring 

Med hemlöshet följer ofta även missbruksproblematik, vilket de professionella lyfter 

fram att de arbetar med på något sätt. Även om det inte finns något krav på drogfrihet i 

projektet är det ändå ett önskvärt mål att sträva mot. Stockholms Stadsmissions 

huvudsakliga roll är att stödja hyresgästerna i deras vardag samtidigt som de försöker 

motivera dem till att sluta eller minska sitt missbruk. 

Precis som med alla andra liksom, egentligen. Jag tror vi jobbar med att 

fokusera på det som är viktigt för dem. Det kanske inte alltid är 

missbruket som är viktigt att prata om. Man får hitta andra ingångar. 

Det kommer ju alltid på tal men man får jobba med det runtomkring tills 

det är dags att jobba med det (Stockholms Stadsmission). 
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Har man en egen vilja att förändra sitt liv är det lättare att motivera. 

Men har man inte det så får man avvakta och stötta och försöka när det 

är tillfälle (Stockholms Stadsmission). 

Alla har inte missbruksproblem 

Missbruk var något som alla professionella nämnde när de talade om hemlöshet. 

Uppfattningar fanns hos de professionella att individens missbruk hade ett samband 

med hemlösheten. Vidare framkom också uppfattningar om sambandet mellan missbruk 

och hemlöshet, och vad som kan ha bidragit till vad. En person kan även vara hemlös 

utan att ha någon missbruksproblematik.  

En stor bidragande orsak är att väldigt många i den här gruppen har 

missbruk eller psykisk sjukdom. Men alla har ju inte det. Men väldigt 

många. Det är ju missbruket som kan va bidragande. Det finns rätt 

många sådana exempel där missbruket är en stor bidragande orsak 

(Stockholms Stadsmission). 

När jag tänker hemlösa så behöver det inte vara missbrukare, utan 

hemlös kan man vara även utan missbruk (Socialtjänsten). 

De svåraste fallen 

Vilket urval som sker av klienter bygger på olika kriterier som de professionella berättar 

om. De kriterier som de professionella lyfter fram är att klienten inte ska ha någon 

chans att komma in på den vanliga bostadsmarknaden. Det framkommer även att 

klienten måste ha ett aktivt missbruk och skulder som gör att klienten inte kan få 

tillgång till en lägenhet på egen hand. Det är även de klienter som har haft många 

insatser från Socialtjänsten och ekonomiskt kostsamma insatser som omhändertagna 

under LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). 

Det är ju dem som absolut inte, man skulle inte kunna tänka sig att de 

skulle kunna få eget boende eller klara att få de. De svåraste helt enkelt, 

de svåraste fallen. Att det inte skall kunna finnas någon chans att klara 

av något annat boende på egen hand. De flesta av de här har ju 

antingen varit helt hemlösa eller bott på härbärge, väldigt länge 

(Socialtjänsten). 

Dom som har haft väldigt många olika insatser, men där det trots att 

man har provat flera insatser har inga fungerat riktigt bra eller/och att 

man har haft kostsamma insatser t.ex. upprepad LVM vård. /../ De som 

har en komplex problematik, dom har långvarig hemlöshet bakom sig, 

dom har psykisk ohälsa i kombination med missbruk. Tung kriminalitet 

/../ har bott på gatan länge (Stockholms Stadsmission). 

De professionella lyfter fram hur urvalet av klienter till Bostad först gått till och beskrev 

att de fått i uppgift av respektive chef att utse vilka av deras klienter kom kan 

kvalificera sig till projektet. Nästa steg bestod i att varje handläggare fick argumentera 
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för just sin klient och sedan bestämma utifrån det. Vilken klient som ansågs ha störst 

behov. Det framkom också att det ekonomiska perspektivet spelade in vid urvalet och 

försök till att få med kvinnor i projektet.  

Det var så att vår dåvarande chef berättade om projektet och om 

kriterierna, och sen så fick vi titta, har vi någon klient som passar in. Vi 

hade väldigt många så vi samlades tillsammans och argumenterade för 

våra klienter för att vara med i projektet och såg vem har störst behov 

av det här projektet (Socialtjänsten). 

Vi tittade ju på de här kriterierna. Vi försökte välja ut dem som hade 

gått i stå och bara bodde på härbärgen eller temporära behandlingar 

eller kostade jättemycket pengar. Det var ju en aspekt som vi verkligen 

tänkte att ”den här han kostar hundratusentalskronor men får han en 

lägenhet så minskar ju kostnaderna”, så det var en viktig aspekt. Sen 

försökte vi verkligen se till att vi fick med några kvinnor i projektet 

också för de hamnar ju ibland lite vid sidan (Socialtjänsten). 

Utifrån de kriterier som finns uppfattar de professionella att ett rätt urval av klienter 

sker, men att det kan finnas något enstaka undantag. De professionella fick även vara 

med i processen och påverka urvalet. 

De är ju klockrena. Men vi fick ju vara med och påverka där, vi var 

absolut med i processen (Socialtjänsten). 

Plus minus någon klient som kanske inte riktigt uppfyller kriterierna som 

skulle kunna fått något annat boende. Men i övrigt så är det rätt grupp 

(Stockholms Stadsmission). 

Den som kan prata för sig 

Det framkom från de professionella att det är flest män som ingår i programmet och 

personer med missbruksproblematik. Dock en mindre andel kvinnor som de uppfattade 

är den mest utsatta gruppen bland de personer som lever i hemlöshet och klienter med 

psykisk ohälsa. De professionella menar att detta kanske kan bero på att personer med 

missbruksproblematik har lättare att prata för sig och tar för sig mer av sina rättigheter. 

De professionella har även reagerat på fördelningen mellan missbruksproblematik och 

psykisk ohälsa, vilket grundar sig på upplevelsen av de klienter som ingår i Bostad 

först.  

Vi har ju ändå mest män som vi jobbar med, och som i resten av 

samhället kanske att den som kan prata för sig kanske kan få mer än den 

som inte kan prata för sig. /../ Även om man försöker vara så schysst 

som möjligt, att alla ska få precis det som dom behöver, men i praktiken 

kan det nog vara så att den som pratar mest och skriker högst kan få 

mer (Socialtjänsten). 

När jag kom in då så tyckte jag att det var en övervikt på män. /../ Det är 

det ena och det andra är att som jag har förstått att i projektet i USA så 
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är en stor grupp som har psykisk problematik, den övervägande delen 

och här är det tvärtom. Det är ingen. /../ Missbrukare tar för sig lite 

mera än vad en psykisk person. /../ Det är en övervikt på 

missbruksproblematik, och det är en grupp som normalt sätt tar för sig i 

samhället (Stockholms Stadsmission). 

Om det finns några avgörande faktorer som är gjorda vid urvalet till Bostad först är 

något som de professionella har olika uppfattningar om. Det framkommer att urvalet 

bygger på vilka klienter som tros klara av projektet, för att klienten inte ska misslyckas 

ännu en gång. 

Egentligen ville jag ju ha med allihopa. /../ Samtidigt valde vi personer 

som vi trodde skulle klara av projektet, att det fanns ändå en möjlighet 

att följa hyreslagen och alla de här kriterierna och ha möjlighet efter de 

här 9 månaderna ha möjlighet att ta över kontraktet. /../ Man vill ju att 

de ska lyckas, man vill ju inte bjuda på flera misslyckanden när de redan 

haft så himla många. Man vill ju deras bästa (Socialtjänsten). 

Det rätta urvalet 

I det aktuella urvalet som görs av klienter till Bostad först framkommer det hos de 

professionella att urvalet som görs är rätt men skulle kunna justeras något. Ibland 

kanske de klienter som väljs ut anses vara för svåra att hantera och uppgiften att 

motivera klienten vara för omfattande. Dock visar de professionellas erfarenheter att de 

som ansågs som kapabla från början av projektet, inte visade sig vara det och därmed 

bekräftades att ett rätt urval skett. Det framkommer även att en dialog om urvalet mellan 

Socialtjänsten och Stockholms Stadsmission var önskvärd och kunde underlätta arbetet. 

Om en dialog fördes om t.ex. klienter som misslyckats i projektet och skulle det kunna 

möjliggöra att de klienterna gavs en andra chans i projektet. Uppfattningar om att alla 

personer inte trivs i ett eget boende och att urvalet borde ta hänsyn till det samt att 

Bostad först kan utvidgats genom t.ex. gruppboende framkommer också. 

Socialtjänsten väljer ju ut /../ och det kan jag tycka att det kunde varit en 

dialog där mellan oss och Socialtjänsten /../ När jag kom tänkte jag att 

urvalet är inte rätt. Klienterna är alldeles för kapabla, men det får jag ta 

tillbaka till 100 %. /../ Jag tycker att de på det sättet gjort ett rätt urval 

ur svårighetssynpunkt. Ibland kanske för svårt. Vad jag menar då /../ var 

att den här personen inte mår bra av att vara ensam, utan skulle behöva 

lite mer stöd eller människor runt omkring sig, /../ gruppboende eller 

storfamilj. /../ att man i projektet hade vidgat boende, att ha alternativ, 

inte bara lägenheter (Stockholms Stadsmission). 

Hur man ser på urval beror på vilket svängrum man har. /../ Man 

misslyckades en gång, och man kan se att personen har lärt sig av det. 

/../ Jag skulle vilja att man får många chanser, att man tar med sig det 

(Stockholms Stadsmission). 

Uppfattningarna hos de professionella är att det urvalet som görs är klienter som anses 

som de svåraste och som Socialtjänsten inte har helt klart för sig hur de annars ska 
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arbeta med dessa klienter. Det framkommer även att urvalet görs utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv men att det inte behöver vara fel bara det görs av rätt orsak och är det bästa 

för klienten. 

Jag uppfattar det som det är de svåraste som Socialtjänsten inte riktigt 

vet hur de ska hantera. De är de som kommer till Bostad först 

(Stockholms Stadsmission). 

Vi jobbar med många av dem som Socialtjänsten haft väldigt svårt med. 

/../ Jag skulle önska att man när man väljer ut klienter, att man inte bara 

gör det på den som har kostat mest. Det ska inte vara lätta personer. Det 

kanske inte är rätt att ta det för att inget annat har funkat, men det 

kanske också är det. Det här är skitsvårt. Det är verkligen svårt. /../ Men 

inte för att bli av med någon, det är skillnaden (Stockholms 

Stadsmission).  

Engagegerade men inte alltid överrens 

Det framkom att kontakten är tät mellan Socialtjänsten och Stockholms Stadsmission 

och i möjligaste mån ha en träff i månaden mellan Socialsekreterare, vägledare från 

Stockholms Stadsmission och klienten i Bostad först. Det framkom även hos de 

professionella att eftersom det är ett projekt som är begränsat till ett antal klienter så är 

de flesta djupt engagerade och detta faktum underlättar för ett bra samarbete mellan 

Socialtjänsten och Stockholms Stadsmission. De professionella upplevde att kontakten 

och samarbetet mellan Socialtjänsten och Stockholms Stadsmission till största del är 

positivt. 

Det är helt öppet och vi kan särskilja våra roller, och ber varann om 

olika saker om det skulle behövas. Det har inte varit några problem med 

kontakten alls. Vi har ju så tydligt och klart samma mål så att det är 

inget svårt (Socialtjänsten). 

Dock visar de professionellas uppfattningar att det skiljer sig i samarbetet mellan 

vuxen- och beroendehandläggare och ekonomihandläggare. Uppfattningar fanns om att 

samarbetet med vuxen- och beroendehandläggarna fungerar bra, men att en större 

distans till ekonomihandläggarna finns.  

Ja den ser också väldigt olika ut. Med vissa handläggare har jag 

fantastiskt nära samarbete med /../ och med andra är det på lite längre 

distans. /../ Men överlag så tycker jag att kontakten med Socialtjänsten 

fungerar bra. Dels har man ju handläggare sen har man ju 

ekonomisidan också. Det som jag skulle vara kritisk till som inte alltid 

har fungerat så bra är ju ekonomisidan, men det ser väldigt olika ut på 

olika stadsdelar (Stockholms Stadsmission).  

Generellt är det jättebra, sen är det ju som alltid liksom. Vissa 

ekonomihandläggare är lätta att få tag på, vissa svarar aldrig. /../ Jag är 

rädd att det ska bli så här, du ska göra det och det, du ska göra en 
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månadsbudget, du ska klara av det och det och sen så är man inte riktigt 

överens om verktygen för att göra det (Stockholms Stadsmission). 

De professionella menar att det finns ett nära samarbetet mellan parterna Socialtjänsten 

och Stockholms Stadsmission. Det framkom även en orsak till att samarbetet ibland 

fungerar mindre bra och det är om en av de klienter, som är med i projektet, får problem 

så kan det hända att stödfunktionen på Stockholms Stadsmission riktar sin 

uppmärksamhet till den klienten och de andra i projektet kan hamna i bakgrunden. 

Det som är mindre bra är väl om, för de jobbar ju väldigt mycket i ett 

team ibland och om det är nån i det här projektet som strular då kanske 

all uppmärksamhet går till den personen, och då glöms de andra bort 

lite (Socialtjänsten). 

Bostad först ger stöd dygnet runt till de personer som ingår i projektet, så länge de inte 

har tagit över förstahandskontraktet. De professionellas uppfattningar om stödet 

klienterna får är att stödet inte är kopplat till förstahandskontraktet, utan efter det behov 

som klienten har. Dock menar de professionella att klienterna känner oro inför att stödet 

ska minskas när de övertar kontraktet från Socialtjänsten. Även om samarbetet fungerar 

bra mellan Socialtjänsten och Stockholm stadsmissions stödfunktion upplever de 

professionella att de inte alltid är överens om hur mycket stöd klienten har behov av. 

Med samarbetet tänker jag så här, det funkar bra det tycker jag att det 

gör /../ Samtidigt signalerar man att man är rädd för att ta över 

förstahandskontraktet för att man är rädd att bli av med stödet /../ Stödet 

är inte kopplat till förstahandskontraktet utan det får du om du uppfyller 

hyresrättslagstifningen, men stödet får du utefter behov. Men du kan ju 

uppfylla det här fast du har behov av mycket stöd /./ Det är en tuff 

ekonomi, man försöker ge så lite stöd som möjligt, eftersom stöd kostar. 

/./ Vi är väl inte alltid överens om hur mycket stöd den här personen 

beviljas (Stockholms Stadsmission). 

Bunden men ändå fexibel 

De riktlinjer som Socialtjänsten har att rätta sig efter är Stockholms stads riktlinjer och 

andra riktlinjer som de professionella berättar att de måste följa vid 

myndighetsutövning. Stockholms Stadsmission beskriver sina riktlinjer för sitt arbete 

genom det uppdrag de får ifrån Socialtjänsten och utifrån detta uppdrag upprättas en 

genomförandeplan. Denna genomförandeplan och det samarbetsavtal som upprättas 

mellan parterna, tillsammans med Stockholms Stadsmissions värdegrundsdokument 

bildar deras riktlinjer. 

Det är Stockholms stads riktlinjer. /../ Sen finns det riktlinjer för 

tränings- och försökslägenheter, det finns riktlinjer för det mesta och 

projektet, sen Socialtjänstlagen, Förvaltningslagen, Sekretesslagen, 

LVM lagen, LVU lagen, allt är styrt (Socialtjänsten). 
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I projektet är det samarbetsavtalet som vi följer, då är det ju de krav 

som finns egentligen bara ett hembesök i veckan. /../ En sak som vi 

däremot måste göra är genomförandeplaner, det är väl egentligen ett 

krav (Stockholms Stadsmission).  

Vi har ju en värdegrund och framför allt en människosyn och sen det här 

ansvarsområdena: ekonomi, vårdkontakter, socialkontakter, att vi ska 

vara i lägenheten en gång i veckan. /../ För mig är väldigt fin syn på 

människan och så här. /../ Det här med bemötandet och jämbördigheten 

(Stockholms Stadsmission).  

De professionella var överens om att deras handlingsutrymme är stort och flexibelt, men 

att det ska vara inom ramarna för de riktlinjer som finns uppsatta. Dock framkom att 

eftersom det inte finns tydliga ramar för projektet, är det upp till dem som arbetar med 

projektet, hur man skall agera i vissa situationer. Även om handlingsutrymmet är stort i 

vissa situationer upplever de professionella att vikten av att skilja på profession och 

egna åsikter är stor, eftersom den professionella inte alltid tycker likadant som de 

riktlinjer som finns inom professionen. 

Inom projektet är det ganska stort för det finns inte så tydliga ramar än 

så länge /./ Jag hade en klient som blev vräkt från sin lägenhet. /../ Då 

höll jag på och maila hon som är projektansvarig, hur ska man göra nu? 

Hur ska man göra med stödet? Men eftersom det inte finns några tydliga 

ramar, får man själv komma på någonting, vad man ska göra och agera, 

så det är ju väldigt fritt (Socialtjänsten). 

Vi måste följa riktlinjerna, sen måste man skilja på profession och 

privat. Det händer att man inte tycker likadant som bestämmelser, men 

det är ens jobb och det är bara att acceptera läget och följa riktlinjerna. 

Sen behöver man inte tycka om det, och det går att förmedla till klienten 

också om det skulle va nåt som man själv inte tycker är hundra, som t.ex. 

man har en 22-åring som är hemlös, missbrukare och säger att du får 

akut logi på ett härbärge. Jag tycker inte det är bra, att va 22 år och bo 

på ett härbärge, och det kan jag säga till personen också 

(Socialtjänsten). 

Socialtjänsten ger Stockholms Stadsmission uppdrag att arbeta efter en arbetsplan som 

Stockholms Stadsmission omvandlar till en genomförandeplan för klienten. De 

professionella upplevde att arbetsplanen innehåller vad klienten ska uppnå för mål, men 

sedan är det upp till vägledarna hur det ska göras, därav uppstår ett handlingsutrymme. 

Dock framkom även hos de professionella att det är inte vid alla tillfällen som båda 

parter är överens om vilka behov och mål klienten har. 

Men jag vill jobba som jag vill. Arbetsplanen som vi får är vad och så 

kan vi göra hur. Och ibland eftersom det är en outredd målgrupp känner 

vi ibland dem mycket bättre än Socialtjänsten. Man gissar vad den här 

klienten har för behov, och då är det upp till oss att komma med 

feedback och uppgifter (Stockholms Stadsmission). 
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Det goda mötet 

Bemötande var något som de professionella berörde och la stor vikt vid. De 

professionellas uppfattningar om bemötande var att det utgör en viktig del i deras 

arbete. Det framkom att de professionella vill bemöta de hemlösa klienterna på samma 

sätt som de skulle bemöta andra.  

Jag försöker bara tänka att alla är exakt lika värda och det finns säkert 

många anledningar till att den har blivit hemlös och är det liksom 

ingenting som gör den personen mindre värd (Socialtjänsten). 

Som jag bemöter alla andra. /../ Men jag försöker tänka på att jag 

bemöter folk precis som jag själv vill bli bemött. Med respekt, inte nån 

sån här klappa på huvudet mentalitet. De är ju inte barnungar liksom /../ 

och humor (Socialtjänsten). 

Att bemöta sina klienter med respekt upplevde de professionella som viktigt för att 

vinna sin klients förtroende och att kunna gå vidare i arbetet samt få ett lyckat resultat 

av arbetet. Det framkom även hos de professionella att de vill bemöta klienten på ett sätt 

så att klienten vill arbeta tillsammans med dem och därmed lättare uppnå de mål som 

finns. 

Allting handlar om bemötande oavsett vad klienten själv framlägger för 

problem. Det handlar ju alltid om att bemöta med respekt, lyssna på vad 

de själva tycker är deras problem och sen tillsammans försöka hitta 

något sätt tillsammans, så att vi kan ge klienten det han efterfrågar 

(Socialtjänsten). 

Den stödfunktion som finns i projektet är en viktig del för klienten, menar de 

professionella. Erfarenheterna som framkom hos de professionella var att det är viktigt 

att vara en medmänniska, låta klienten vara delaktig och känna gemenskap. 

Man har någon som stöd, som ser en som en medmänniska och som tror 

på en. Att man förmedlar tro och mänsklig gemenskap. Att man kan ge 

de här människorna en känsla att vara delaktig i någonting är oerhört 

viktigt. /../ Och att överhuvudtaget vara en del i någonting, det är så 

tydligt att man får vara en del i projektet här (Stockholms Stadsmission).  

De professionella upplever att bemötandet och arbetet med klienterna i Bostad först kan 

se annorlunda ut i jämförelse med andra klienter. Eftersom inget krav på drogfrihet 

ställs på klienterna i Bostad först är det skillnad på hur klienternas 

missbruksproblematik bemöts. Dock framkommer även hos de professionella att det 

inte är någon större skillnad på klienterna i Bostad först och andra klienter, mer än att de 

har givits bättre förutsättningar. 

Det är ju en stor skillnad på projektet, klienterna, hur man tänker kring 

dom och övriga som inte är med i projektet. För övriga finns ändå 

kravet /../ att vara drogfri. /../ Träningslägenhet, minst sex månaders 

drogfrihet innan ens remiss skrivs, och sen ska man ha fortsatt 
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drogfrihet. Men i det här projektet finns inga sådana krav, men en 

förhoppning som ska leda till att man minskar eller blir drogfri 

(Socialtjänsten). 

Det är ingen skillnad att arbeta med dom klienterna annat än att dom 

har fått en bättre insats än vad jag kan erbjuda andra. Säg att du får 

sova på Hammarbybacken, eller vill du ha en lägenhet? Det är lite 

skillnad (Socialtjänsten). 

Förändrad syn på hemlöshet 

Passar inte alla 

De professionella var positiva till Bostad först när de började arbeta med projektet och 

poängterar att boende är en viktig del i om en människa ska kunna få ordning på sitt liv. 

Dock har en medvetenhet utvecklats hos de professionella att Bostad först inte passar 

alla individer, men huruvida om en annan insats hade varit bättre finns olika 

uppfattningar om. 

Boendet är ju en viktig del för att man skall kunna ta tag i sitt liv och jag 

har ju sett att det har hjälpt många som har blivit av med sitt missbruk 

på vägen. Men det passar inte alla tror jag, det är många som har fått 

gått ur projektet för att det inte funkat för dem (Socialtjänsten). 

Det har faktiskt fungerat för några. För andra kanske det inte har 

fungerat, men finns det något som skulle varit bättre? Det är ju flera 

som har tagit över kontraktet där det har fungerat och då tycker jag att 

man får se till det och glädjas över det. Det finns liksom inte 100 

procentiga behandlingar men det här har ju ändå visat procentuellt ge 

bra resultat (Socialtjänsten). 

Den mest hopplösa 

En förändrad syn framkommer hos de professionella som till stor del bygger på att det 

aldrig går att veta vem som kan klara av en tillvaro i lägenhet, i enlighet med projektet. 

De professionella beskriver att projektet har skapat en mer optimistisk syn hos dem, 

bl.a. genom att klienterna har motsvarat det förtroende som getts genom projektet. 

Den mest hopplösa, och den som man kanske tror fixa det, gör inte det, 

så kan det också vara. Man upphör aldrig att förvånas. Det gillar jag 

(Stockholms Stadsmission). 

Jag har blivit mer optimistisk faktiskt, det känns inte som att “Det finns 

ingenting att göra, de kommer ingenstans”. Utan här finns faktiskt en 

möjlighet och flera av våra har ju visat att de har motsvarat förtroendet 

(Socialtjänsten).  
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Dock framkommer även att de professionella upplever att deras syn inte har förändrats 

något nämnvärt utan snarare fått bekräftat att endast en lägenhet inte räcker för att en 

person skall kunna ha kvar sitt boende. Vikten av stödinsatser och sysselsättning är stor 

för att en person skall ha kvar sitt boende. De professionella upplever att Bostad först 

inte passar för alla individer och att en egen lägenhet inte är den enda lösningen.  

Jag visste redan sen tidigare att om man får en lägenhet, så kan man ju 

inte bara lämnas i den där lägenheten utan man måste ju ha stöd och 

sysselsättning. /../ Det skulle vara ett bredare spektra. En egen lägenhet 

är inte för alla, utan det handlar om livskvalité. Hur får man bäst 

livskvalité? Det kanske inte är lägenheter utan stor-familjer eller 

gruppboende. /../ Att man breddar begreppet Bostad först (Stockholms 

Stadsmission). 

Misstänksamhet hos andra professionella 

De professionella upplever att en misstänksamhet inför projektet till en början fanns hos 

andra professionella. Det framkommer också att det kan ha förändrats genom att andra 

professionella fått mer information om projektet och hur det fallit ut för de klienter som 

är med. Det framkommer även uppfattningar om att en förändrad syn på återfall i 

missbruk vid boende i andra boendeformer än Boende först kan ha skett, vilket innebär 

att klienten får bo kvar i sin tränings- eller försökslägenhet trots återfall i missbruk. 

Vi har ju väldigt mycket försöks- och träningslägenheter inom enheten 

och jag tror att innan har det varit nolltolerans, totalt drogfri och 

nykter. Men det börjar gå lite mot att, “har man fått återfall, ja visst då 

får man bo kvar i lägenheten, fått återfall två gånger, då får man bo 

kvar i lägenheten” (Socialtjänsten). 

De professionella uppfattar att synen på hemlöshet inte har förändrats nämnvärt bland 

andra kollegor. Detta visar sig i att vissa kollegor anser att personer som missbrukar inte 

ska få lägenhet, utan trycker på att drogfrihet är det första steget. Det framkommer 

också att de professionella med längre erfarenhet av myndighetsutövning och den 

traditionella boendetrappan tycker att drogfrihet är steg ett.  

Det finns många som tycker att det är fel att dom får bo kvar fast att dom 

missbrukar, att de får en lägenhet och så. Men jag vet inte om synen har 

förändrats, det har väl alltid varit så. /../ Det är många som tycker att 

drogfrihet är steg ett, innan man skall kunna gå vidare, just den här 

liksom boendetrappan, att man ska följa stegen väldigt strikt 

(Socialtjänsten).  

Ingen koppling mellan klient och allmänhet  

Om synen på hemlösa har förändrats hos allmänheten är de professionella överens om 

att det är svårt att se, eftersom projektet är begränsat och inte framhållits i någon större 

utsträckning i media. Uppfattningen hos de professionella är att eftersom det inte finns 
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någon koppling mellan Bostad först och allmänheten, är det svårt att se om Bostad först 

kan ha lett till en förändrad syn på hemlöshet.  

Det beror ju på, det är ju inte så att grannarna vet att just den Kalle 

eller Pelle ingår i Bostad först, så att man inte kan göra någon koppling 

mellan den boende i en Bostad först lägenhet och grannarna. Dom 

kanske kan, dom flesta av våra ser ju lite annorlunda ut, så de kan väl 

gissa att de här killarna har nåt med socialen att göra /../ Sen tror inte 

jag att det är så känt för allmänheten heller, att det här projektet finns 

utan det är mer den här gamla vanliga “min son som har skött sig hela 

sitt liv, han kan inte få en lägenhet, måste han gå och droga för att få en 

lägenhet”. Den inställningen hör man lite då och då (Socialtjänsten). 

Dock framkommer även hos de professionella att det troligtvis kommer att få mer 

uppmärksamhet i media efter att utvärderingen och forskningen av Bostad först är klar, 

vilken kan bidra till att allmänheten kan bli mer medveten om projektet. Eftersom 

projektet skiljer sig ifrån hur Socialtjänsten vanligtvis arbetar kan det skapa olika 

reaktioner hos allmänheten. 

Det blir väl mer och mer tänker jag, men det har väl inte varit så mycket 

i media tycker jag men då och då syns det ju och jag tror det kommer bli 

mer när forskningen är klar. /../ Det går ju emot allt Socialtjänsten och 

riktlinjerna säger om att sköta en lägenhet. Som sagt tränings- och 

försökslägenheter då åker du ut direkt om du missbrukar. /../ Det här är 

ju precis motsatsen, så att det är klart att det väcker reaktioner men jag 

tror att det är som vanligt, desto mer kunskap man har desto mer kan 

man uttala sig om det på ett korrekt sätt (Socialtjänsten). 

Mötet med individen 

Om synen har förändrats inom näringslivet är något som de professionella berör. Deras 

uppfattningar bygger på att eftersom de själva är så involverade i projektet är det är 

svårt att se det ifrån ett “utifrån-perspektiv”. Dock framkommer att Bostad först kan ha 

skapat en positivt förändrad syn på hemlöshet hos projektets samverkanspartner, 

Svenska Bostäder AB.  

Jag tänker på vår samverkanspartner i projektet, Svenska Bostäder. Där 

tror jag synen har förändrats hur de ser på målgruppen och då att jag 

tror att de ser mer positivt för att jag tror många har fördomar om just 

hemlöshet, att det är någon som sitter på en parkbänk eller tigger på 

Drottninggatan. Så behöver det absolut inte vara, så förhoppningsvis 

kan/om det här leder till en annan syn på hemlöshet /../ jag tror mycket 

ligger bakom okunskap (Socialtjänsten). 

Så fort det blir individer av de här människorna /../ Det händer nåt med 

människor när man möter individen. En knarkare, det är faktiskt en 

person med en kappsäck, ett livsöde (Stockholms Stadsmission). 
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God ekonomisk insats 

Eftersom insatsen anses som en god insats ur ekonomisk synvinkel upplever de 

professionella att detta kan bidra till en förändrad syn hos politiker och de personer som 

fattar beslut i samhället. Det framkommer även att det kan finnas luckor hos politiker i 

och med att dessa personer inte upplevs ha insyn i hur vardagen ser ut för hemlösa 

personer, de klienter som ingår i Bostad först samt hur Socialtjänsten och Stockholms 

Stadsmission arbetar med klienter i projektet. 

De har inte så mycket insyn om hur det ser ut. Jag hoppas ju att den har 

förändrats och till viss del tror jag att den har förändrats hos många. 

Men då måste de ju nästan få veta hur vardagen ser ut, hur vi jobbar, 

hur det ser ut. Det tror jag inte de har så mycket insyn i (Stockholms 

Stadsmission).  

Det framkommer även att de professionella har blivit kontaktade av ett politiskt parti, 

som visat intresse för projektet och var positiva till det. 

Jag blev kontaktad av Centerpartiets Stockholms grupp, och dom var 

intresserade att få information, och vi vässade pennor och vi pratade, 

och de verkade positiva när vi hade informerat dem. Så att åtminstone 

hos Centern vet jag att det har funnits, att dom tyckte att det här var bra 

(Socialtjänsten). 

Teoretisk problematisering 

För att analysera resultatet har teorin om människovårdande organisationer, vilket både 

innfattar Hasenfelds (2010) teori och Olssons (2008) teori om naiva teorier samt 

Lipskys (2010) teori Street-Level Bureaucracy om gräsrotsbyråkrater valts. Den 

teoretiska problematiseringen är indelad under rubriker som kan utläsas utifrån de 

teman som beskrivits i resultatet. 

Hemlöshet  

Att en person blir hemlös beskrivs ha olika orsaker menar de professionella. Dock 

framkommer att missbruksproblematik ofta är en av orsakerna. Beroende på hur de 

professionella ser på hemlöshet kan det tänkas avspegla sig på vilka beslut som tas, 

vilket de människovårdande organisationerna tar upp. Det innebär alltså att en mer 

utvecklad relation mellan professionella och klient kan bidra till vilket val som görs för 

klienten. Samtidigt uppfattade de professionella en skillnad. Socialtjänsten gav svaret 

utifrån de riktlinjer som fanns i professionen medan Stockholms Stadsmission 

reflekterade utifrån sin egen uppfattning. Detta grundar sig i att socialsekreterarna 

arbetar med myndighetsutövning i en människovårdande organisation som har till 

uppgift att vårda samtidigt som den ska kontrollera medborgarna. Hasenfeld (2010) 

menar dock att Socialtjänsten påverkas av andra organisationer i samhället, som 

exempelvis Stockholms Stadsmission. Även om Socialtjänsten trycker på generella 

riktlinjer för att göra en definition av hemlöshet, menar Hasenfeld (2010) att den 

människovårdande organisationen ändå förmedlar normer och värderingar med grund i 
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de professionellas människosyn. Olsson (2008) beskriver att professionellas handlande 

påverkas av naiva teorier vilket betyder att de professionellas handlande är uppbyggt 

utifrån deras personliga erfarenheter och kan därför bidra till att de se olika på 

hemlöshet och dess innebörd. Beroende på vad de professionella har för personliga 

teorier om sig själv, andra och omvärden påverkar detta hur de uppfattar hemlöshet.  

Urvalet av klienter  

Det urval som sker av klienter till Bostad först bygger på kriterier som finns givna av 

projektet vilket innebär att det är kriterier som varken Socialtjänsten eller Stockholms 

Stadsmission har tagit beslut om. När urvalet av klienter skulle göras fick Socialtjänsten 

till uppgift att ta fram de klienter som de tyckte uppfyllde kriterierna och sedan 

argumentera för sina klienter. Lipskys (2010) teori beskriver gräsrotsbyråkraterna, 

vilket i detta fall innefattar Socialtjänsten, och hur de kriterier som finns omvandlas till 

det praktiska arbetet och det urval som görs. Han menar att ett visst handlingsutrymme 

finns för gräsrotsbyråkraterna, vilket Socialtjänsten beskriver som att de fick 

argumentera för varför just deras klient skulle ingå i Bostad först. Det var sedan upp till 

arbetsgruppen att bestämma vilka klienter som skulle få ingå i projektet med hjälp av de 

kriterier som fanns uppsatta. Detta menar Lipsky (2010) visar på att de beslut som tagits 

sker under förhållande mellan handlingsfrihet och en bundenhet till kriterierna. Det 

framkommer hos de professionella att det finns olika uppfattningar på hur urvalet går 

till utifrån de kriterier som finns. Olsson (2008) menar att de professionellas handlande 

styrs av deras teorier om sig själva, andra och sin omvärld och även utifrån sina 

personliga handlingar. Detta kan bekräfta varför urvalet uppfattas olika av de 

professionella oberoende av de kriterier som finns. Ibland upplevs urvalet grunda sig på 

ett ekonomiskt perspektiv samt att en dialog mellan samarbetsparterna i projektet kunde 

skapat ett vidare spektra i projektet. Hasenfeld (2010) beskriver de människovårdande 

organisationerna som organisationer som ska ta hand om och kontrollera samhället 

samtidigt som den är kostsam. Detta innebär att Socialtjänsten måste ta hänsyn till det 

ekonomiska perspektivet samtidigt som den ska vårda och kontrollera människan. 

Handlingsutrymme  

Bostad först är ett nytt projekt som de professionella upplever en stor handlingsfrihet i 

eftersom de ramar som finns inte är helt givna. Det framkom att de försöker även välja 

de klienter som de tror kommer att lyckas. Det framgick även att det ekonomiska 

perspektivet spelade in vid val av klienter, eftersom Bostad först är en relativt billig 

insats. Lipsky (2010) diskuterar i sin teori om det är möjligt med neutrala tjänstemän, 

vilket han menar att det inte är eftersom relationen med klienten påverkar utfallet. 

Lipsky (2010) pratar om individuella tillämpningar som kan jämföras med urvalet att ge 

de klienter som anses klara av projektet en möjlighet. Även Olsson (2008) menar att 

professionellas teorier bygger på kunskap som är skapad utifrån personliga praktiska 

erfarenheter, som tillämpas i mötet med klienten. Samtidigt beskriver de professionella 

skillnaden mellan profession och att vara privat, vilket innebär att även om 

handlingsutrymmet är stort är det inte alltid tillräckligt för att kunna handla som den 

professionella önskar. Detta beskriver Hasenfeld (2010) genom att de 

människovårdande organisationerna måste uppfylla de mål som är uppsatta. 
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Hasenfeld (2010) beskriver klienterna som råmaterial som organisationerna arbetar 

med. Även om organisationerna använder sig av de verktyg och resurser som finns 

påverkas de av klienten. De människovårdande organisationerna har flera roller som 

bl.a. innefattar att uppfylla vissa mål. Detta kan bekräfta urvalet som innefattar de 

klienter som tros ha störst chans att lyckas i projektet. De kriterier som finns i urvalet 

kan ibland upplevas som otillräckliga och då menar Lipsky (2010) att individuella 

tillämpningar behöver göras av gräsrotsbyråkraten. Vid urvalet kan det praktiska arbetet 

som Socialtjänsten och dess tjänstemän utför skilja sig från det som har beslutats på en 

högre nivå, exempelvis genom de riktlinjer och kriterier som finns i projektet. De 

professionellas handlingsutrymme i urvalet av klienter till Bostad först visar på ett visst 

handlingsutrymme och Lipsky (2010) visar på att gräsrotsbyråkrater måste använda sig 

av sin omdömesförmåga och inte bara bygga på regler. Dock menar han också att det 

ligger en svårighet i det, därför att relationen mellan gräsrotsbyråkraten och klienten är 

dubbel, vilket innebär att det innefattar både en kontakt mellan två människor och en 

relation mellan en organisation och en klient. Även Olsson (2008) tar upp individuella 

tillämpningar genom att den professionellas personliga planer kan ligga till grund för 

hur den professionella handlar i mötet med klienten.  

Samarbetet mellan Socialtjänsten och Stockholms Stadsmission 

De professionellas uppfattningar var att samarbetet fungerat bra och att de tjänstemän 

som har klienter i projektet är engagerade. Dock framkommer det att samarbetet mellan 

Stockholms Stadsmission och ekonomihandläggarna inte är lika nära, som upplevs i 

större utsträckning utgå från ett ekonomiskt perspektiv. Lipsky (2010) beskriver att alla 

möten med klienten inte är opersonliga utan kan i mötet skapa individuella 

tillämpningar, samtidigt som relationen måste vara mellan organisation och klient. 

Eftersom ekonomihandläggarna inte har den omfattning av kontakt som 

vuxenhandläggarna har, kan det innebära att relationen dem emellan blir mer som 

organisation och klient. Olsson (2008) menar att de professionellas teorier om sig 

själva, andra om omvärlden påvekar handlandet och det kan bekräfta 

ekonomihandläggarnas kontakt med klienten. Eftersom de troligtvis inte har den 

omfattande kontakten med klienten som vuxenhandläggarna har, formas deras teorier 

om klienterna och omvärlden efter det. Sammanhanget som klienten befinner sig i kan 

också bidra till att klienten får en byråkratisk identitet och indelas i en viss kategori. 

Detta menar Lipsky (2010) kan ses som ett tolkningsschema för gräsrotsbyråkraten, 

vilket både kan underlätta och försvåra arbetet. Hasenfeld (2010) menar att de 

människovårdande organisationerna har flera roller som innebär att ta hand om 

samhället, kontrollera och se till att den ekonomi som är budgeterad hålls. Detta riskerar 

att ekonomihandläggarna kan fokusera på de roller som den människovårdande 

organisationen har, utan att låta mötet med klienten stå i centrum.  

Bemötande 

Den uppfattning som fanns hos de professionella var att bemöta klienter precis på 

samma sätt som andra människor bemöts. Begreppet människosyn berördes också av de 

professionella, även om ingen specifik definition gjordes. Hasenfeld (2010) menar att 

den människosyn, de normer och värderingar som grundar sig i de beslut som tas av de 

professionella har stor vikt för arbetet inom människovårdande organisationer. Han 
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menar att beroende på moral och värderingar, som finns hos de professionella, kan det 

få moraliska konsekvenser för klienten. Det kan leda till att klientens sociala värde 

värderas och påverkar dennes identitet. Bemötande var ett begrepp som de 

professionella tog upp men att bemötandet kan se lite olika ut beroende på vilka 

värderingar som ligger bakom. Olsson (2008) menar att de professionellas teorier 

skapas utifrån deras livsprocess vilket bekräftar att de professionellas värderingar och 

synen på bemötande kan se olika ut även om de har liknande riktlinjer att gå efter. 

Eftersom det inte ställs samma krav på klienter som ingår i Bostad först som t.ex. 

absolut drogfrihet vid lägenhetsboende visar detta på att de normer och värderingar som 

finns gör en stor skillnad på hur exempelvis en klients missbruksproblematik bemöts. 

Förändrad syn på hemlöshet 

Om synen på hemlöshet har förändrats i och med Bostad först är inte helt okomplicerat 

att avgöra. Det framkom att de professionella var medvetna om sin egen eventuella 

förändring och till viss del andra professionellas attityd. Att bli medveten om att Bostad 

först inte är rätt insats för alla är något som framkommer hos de professionella, men 

också att det gett dem en mer optimistisk syn på klientgruppen som ingår i Bostad först. 

Beroende på vad de professionella har för erfarenhet avspeglar sig i deras handlande 

t.ex. i insikten att projektet inte passar för alla, menar Olsson (2008). Lipskys (2010) 

teori om gräsrotsbyråkraterna och deras handlingsfrihet kan också innefatta beslut om 

att insatsen inte är för alla. Gräsrotsbyråkraten kan använda sin handlingsfrihet till att ge 

klienten en annan insats, även om klienten passar in på de kriterier som finns. De 

professionella berör också att synen på hemlöshet kan ha blivit mer bekräftad i och med 

att Bostad först inte passar för alla. Alla människor vill inte bo i en lägenhet ensamma, 

utan en storfamilj skulle kanske passa bättre. Hasenfeld (2010) beskriver 

människovårdande organisationer vars uppgift är att utföra de uppgifter om tidigare har 

gjorts av familjen. Istället för att Socialtjänsten eller andra organisationer ska vara en 

central del i klientens välfärd, kan ansvaret till viss del läggas över på en storfamilj. 

Eftersom vi lever i ett individuellt samhälle, kan det vara till fördel om andra 

stödverksamheter än människovårdande organisationer hjälper till i kris.  

De professionella upplever att synen på hemlöshet hos andra professionella kan ha 

förändrats, vilket visar sig genom att den nolltolerans mot återfall i missbruk som finns i 

Socialtjänstens träningslägenheter har luckrats upp. Det innebär att de har gått från att 

låta klienten flytta vid återfall i missbruk till att låta klienten bo kvar både vid första, 

andra och kanske tredje återfallet. Detta förklarar Hasenfeld (2010) med att en 

människovårdande organisation påverkas av andras värderingar i samhället över tid. 

Därför kan de visa olika värderingar vid olika tidsperioder, beroende på vilka 

värderingar som finns i samhälle. Dock framkommer även att professionella med lång 

erfarenhet betonar att drogfrihet är det grundläggande för att en klient skall kunna få ett 

boende. Olssons (2008) naiva teorier beskriver att de professionella påverkas av deras 

personliga teorier och erfarenheter. Eftersom att de professionella med lång erfarenhet 

inte tycks ha ändrat synen på drogfrihet kan Olssons (2008) teori bekräfta att de 

personliga erfarenheter som finns hos de professionella styr deras handlande. 

En förändrad syn på hemlöshet kan ha uppkommit hos Svenska Bostäder AB, som är en 

av projektets samarbetspartner, upplever de professionella. Hasenfeld (2010) menar att 
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relationen är av stor vikt i en människovårdande organisation och dessutom är 

organisationens moral och värderingar viktig. Detta kan ha inneburit att Svenska 

Bostäders syn på hemlösa har förändrats genom att organisationer runt omkring, som 

Socialtjänsten och Stockholms Stadsmission, har påverkat Svenska Bostäder. De 

professionella uppfattar även att synen kan ha förändrats hos politiker och de som fattar 

besluten eftersom insatsen är god ur ett ekonomiskt perspektiv. Eftersom Lipsky (2010) 

beskriver hur de politiska beslut som har tagits ska verkställas, visar politikernas 

eventuellt förändrade syn på att den handlingsfrihet som getts gräsrotsbyråkraterna är 

positiv inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. 

DISKUSSION 

Studiens diskussion är uppdelad under metod- och resultatdiskussion. Under 

metoddiskussionen tas svårigheter med studien upp, val av intervjupersoner, moment 

som kunde gjorts annorlunda, och reflektioner om huruvida rätt metod valts för att 

uppnå studiens syfte. Resultatdiskussionen fokuserar på resultatet i förhållande till 

bakgrund och tidigare forskning. 

Metoddiskussion 

Den hermeneutiska utgångspunkten som använts har upplevts passande för studiens 

syfte. Eftersom tolkning använts som analysmetod blir det ett subjektivt resultat, vilket 

kan ha påverkat resultatet. Eftersom en kvalitativ forskningsmetod, en studie med ett 

begränsat urval användes kan inte resultatet överföras till andra städer eller länder. 

Studien har tagit hänsyn till den hermeneutiska cirkeln, vilket särskilt förförståelsen har 

bejakats. Inför den första intervjun fanns höga förväntningar. Dock visade sig motsatsen 

eftersom att intervjun inte motsvarade de förväntningar som fanns. Detta berodde 

troligen på att vi förlitade oss på intervjuguiden utan att tillföra egna reflektioner. Detta 

skulle kunna ha gett samtalet ett större djup. Dock lärde vi oss av detta och tog med oss 

det till de nästkommande intervjuerna. Den förförståelse som fanns handlade om de 

kontraster som vi menade fanns hos de båda verksamheterna. De kontraster vi upplevde 

var att Stockholms Stadsmission hade en större flexibilitet i relation till klienten medan 

Socialtjänsten ansågs ha en allt för stor bundenhet till sin myndighetsutövning. Från den 

första intervjun förstärktes vår förförståelse tills dess att vi började intervjua den andra 

verksamheten. Planeringen från början var att ta varannan intervju hos Socialtjänsten 

och varannan hos Stockholms Stadsmission. Dock gick inte detta att genomföra p.g.a. 

att vi fick anpassa oss efter den tid som intervjupersonerna hade möjlighet att ta emot 

oss. Om intervjuerna hade kunnat göras växelvis hade förförståelsen troligtvis ändrats 

tidigare under studiens gång. Efter att samtliga intervjuer var genomförda kunde 

helheten ses och det kunde konstateras att den förförståelsen som fanns ifrån början var 

långt ifrån förståelsen som fanns när analysen slutfördes. De slutsatser som kunde dras 

efter analysen var att Stockholms Stadsmission och Socialtjänsten har olika riktlinjer att 

gå efter i sin verksamhet vilket avspeglar sig i deras arbete och begränsningar. 
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Urval av intervjupersoner 

Det val av intervjupersoner som gjordes var utifrån vilka som arbetade med klientarbete 

i Bostad först. Eftersom det var svårt att få tag på intervjupersoner inom Socialtjänsten 

fick vi göra ett nytt urval som innebar att personer som inte hade arbetat med projektet 

från start intervjuades. Detta kan ha bidragit till att de inte hade reflekterat lika mycket 

över sin yrkesroll som de intervjupersonerna som varit med i projektet från början. Det 

etiska dilemmat som studien haft har varit att vidmakthålla intervjupersonernas 

anonymitet. Strävan har varit att hålla en konfidentialitet d.v.s. att deras uppgifter har 

lämnats i förtroende till oss. Detta kan ha påverkat resultatet genom att vissa citat har 

varit för personliga för att presenteras. Hänsyn har försökt att tas till att 

intervjupersonerna inte skall kunna pekas ut på respektive arbetsplats. Men det är svårt 

eftersom de personer som arbetar med klientarbete i Bostad först är ett begränsat antal. 

Det finns ingen uppdelning eller beskrivning av intervjupersonernas yrken, utan endast 

utifrån de två verksamheterna för att skydda intervjupersonernas identitet. Ett visst 

material har valts bort i resultatet för att skydda intervjupersonerna. Berättelser om 

klienter har valts bort från resultatet eftersom klienterna är få i projektet och därmed lätt 

skulle kunna identifieras. Eftersom fokus ligger på de professionellas uppfattningar och 

erfarenheter har klientperspektivet inte varit relevant. Samtidigt som detta kan ha varit 

en nackdel för studien då de delar som handlat om klienter samtidigt visar på de 

professionellas uppfattningar och erfarenheter. Det som skulle kunna ha gjorts 

annorlunda i studien är att intervjua projektets tredje samarbetspartner, nämligen 

Svenska Bostäder AB. Detta kunde ha bidragit till en annan syn eftersom personalen 

inom Svenska Bostäder AB vanligtvis inte arbetar med denna målgrupp. Deras syn 

kunde gett studien ett bredare spektra och en större mångfald. Studien har tagit del av 

kriterierna för urvalet av klienter till Bostad först och dess riktlinjer under intervjuerna. 

Det hade varit önskvärt att få riktlinjerna i skriftlig form. Dock har studien inte fått tag 

på detta även om många tappra försök har gjorts.  

Trovärdighet och äkthet 

Studien har tagit hänsyn till och uppfyllt kraven om trovärdighet och äkthet. Vissa 

svårigheter har dock funnits. Kravet om överförbarhet har försökt uppfyllas genom att 

välja ut längre citat, men eftersom intervjupersonerna stundtals gett korta svar har det 

varit svårt. Dessa har trots detta använts eftersom de ansetts viktiga för resultatet. 

Studien har uppfyllt äkthetskravet genom att ge en rättvis bild utifrån det urval som 

gjorts av intervjupersoner. Hade urvalet av intervjupersoner varit annorlunda kan 

resultatet ha blivit annorlunda eftersom det är personliga åsikter som delges. Kravet om 

en ontologisk autenticitet vilket innebär att de intervjuade med hjälp av studien skall få 

en större förståelse för sin sociala kontext anses ha uppfyllts. Dock är det svårt att veta 

hur studien uppfyllt detta krav beroende på hur studien mottas av de professionella inom 

de två verksamheterna.  

Resultatdiskussion 

Att se på hemlöshet som ett tillstånd med flera orsaksförklaringar är något både tidigare 

forskning och resultat tyder på. Swärd (2008) menar att missbruk, kriminalitet och 
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avvikande beteende är orsaker till hemlöshet. De professionella lyfter fram missbruk 

och avvikande beteende som orsaker till hemlöshet. Dessa två orsaker stämmer överens 

med Swärds (2008) förklaring. Däremot kom kriminalitet bara på tal vid något enstaka 

tillfälle. Även om de professionella såg flera orsaker till att en person är hemlös kunde 

de inte ge någon generell bild. Trots att de professionella inte vill ge generella bilder 

måste de ändå på ett eller annat sätt ha en viss kategorisering för att sortera rätt klient 

till rätt insats. Horsell (2006) bekräftar att de hemlösa ses som en grupp av 

socialarbetare. Efter att ha tagit del av de professionellas erfarenheter kan generella 

bilder utläsas som innebär att det ofta är män med missbruksproblematik och/eller 

psykisk problematik. Det framkommer också att de klienter som ingår i Bostad först 

sticker ut från mängden både i utseende och beteende, vilket troligtvis beror på deras 

långvariga hemlöshet. De har inte haft samma förutsättningar att ta hand om sig själva 

utan istället behövt tänka på överlevnad, att ha tak över huvudet, skaffa föda och få tag i 

droger.  

Hemlöshet och missbruksproblematik 

De professionella diskuterade vad som kom först, hemlösheten eller 

missbruksproblematiken. Vilket även Johnson (2008) diskuterar. Men i de flesta fall 

upplever de professionella att det är missbruksproblematiken som leder till att en person 

blir hemlös. Det kan också vara så att en som blivit hemlös väljer att börja använda 

droger för att orka med vardagen. Det som framkommer i resultatet är att kraven på 

människor i samhället har ökat, vilket gör att fler personer inte passar in och risken för 

utanförskap ökar. Detta är något som de professionella lyfter fram, vilket Nooe och 

Patterson (2010) beskriver som socio-ekonomiska strukturer. Det är svårt att ta sig ur ett 

utanförskap, vilket inte heller underlättas av Boendetrappan. Sahlin (1996) menar att 

Socialtjänsten ställer för höga krav på klienterna, och menar att de inte klarar mer än 

något enstaka trappsteg och misslyckas. De professionella har uppfattningar som 

ifrågasätter Boendetrappans innehåll. Därför tycks inte Boendetrappan vara en helt 

lyckad insats, utan begreppet Boendetrappan bör utvidgas. Innehållet bör fokusera på 

hur människor skall kunna förändras och inte straffa människor genom att inte låta dem 

få en egen bostad.  

Vilken boendelösning är bäst? 

Bostad först ställer Boendetrappan med dess innehåll åt sidan och är nästintill varandras 

motsatser. Socialstyrelsen (2009) menar att Bostad först bygger på att alla behöver ett 

tryggt och långsiktigt boende. De professionellas uppfattningar bygger också på denna 

grundtanke. Det framkom även uppfattningar i de professionellas verksamheter som 

menar att Boendetrappan och dess drogfrihet är den rätta vägen att gå. Bostad först 

vänder upp och ner på det tidigare tankesättet kring insatser för hemlösa personer och 

det verkar finnas motsättningar till detta hos de professionellas kollegor. Kravet på 

drogfrihet är förståeligt med tanke på att det kommer att underlätta boendet sett ur ett 

långt perspektiv. Det finns fördelar och nackdelar med de båda metoderna. Fördelen 

med Bostad först är främst den trygghet som finns i det näst intill kravlösa boendet och 

som kan leda till att personen får kraft till att förändra sitt liv. Socialstyrelsen betonar att 

vikten av ett tryggt boende för stöd- och vårdinsatser ska ha effekt. Andra personer 

behöver däremot ha krav på sig för att komma till rätta med sitt liv och då kan 
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Boendetrappan var ett lämpligt alternativ. Det ena alternativet bör inte utesluta det 

andra. Det behöver finnas flera alternativ till att hemlösa personer ska kunna få bostad. 

Samtidigt som Bostad först bör utvidgas, vilket även de professionella påpekar, bör 

Bostad först finnas i flera boendeformer. Det framkommer hos de professionella att det 

vore önskvärt ifall det fanns fler alternativ till bostad som exempelvis gruppbostäder 

och storfamiljer.  

Urvalet av klienter  

Urvalet av klienter till Bostad först sker utifrån kriterier som de professionella berättar 

om. De talar om kriterier i olika nyanser och lägger olika tyngdpunkt vid olika saker, 

vilket troligtvis beror på deras tidigare erfarenheter av hemlösa personer. Det finns inte 

något krav på drogfrihet i Bostad först vilket innebär att hemlösa personer med 

missbruksproblematik får ingå i projektet. Dock fanns det professionella som uttryckte 

att ett kriterium för att ingå i projektet var att ha missbruksproblematik. Utifrån de 

professionellas olika uppfattningar om kriterierna sker urvalet av klienter på olika sätt 

beroende på stadsdel. De professionella kan omöjligt uppfatta kriterierna på samma sätt 

och därför blir urvalet olika. Det framkom även olika uppfattningar om hur urvalet 

skulle ske beroende på klientens svårighetsgrad d.v.s. antal insatser hos Socialtjänsten, 

omfattning på missbruk, långvarig hemlöshet. Vissa syftade på att de personer som 

valdes ut ansågs vara den svåraste klientgruppen, medan andra valde ut personer som de 

trodde skulle kunna lyckas i projektet. Att välja ut de som tros ska lyckas kan vara 

missvisande samtidigt som det är nödvändigt i ett så pass litet projekt som Bostad först 

är i dagsläget. Samtidigt som de professionella är måna om att deras klienter ska lyckas 

i projektet, avstår de ifrån att ta de allra svåraste klienterna som kanske behöver Bostad 

först mest. Eftersom det är ett litet antal lägenheter som ingår i projektet är 

konkurrensen hård. Om projektet utvecklas kan de professionella ge insatsen till fler och 

ett bredare urval kan ske. En orsak till att en klient blir utvald kan också bero på att 

klienten haft kostsamma insatser, upplever de professionella. Detta behöver inte vara fel 

när vi fått insikt i hur kostsamma insatser kan vara, för hemlösa personer med 

missbruksproblematik. Då är en lägenhetshyra mer ekonomiskt gynnsam. Däremot 

skulle inte klienten klara sig utan stödinsatser, vilket är mer ekonomiskt kostsamt men 

ser ut att löna sig i ett längre perspektiv. För att en hemlös person skall lära sig att bo, 

behövs stöd och vägledning för att klara av ett boende.  

Det är oftast de klienter som “hörs mest” som får ta del av Bostad först, upplever de 

professionella. Det är framförallt män och personer med missbruksproblematik som hör 

till den “högljudda” gruppen. Kvinnor och personer med psykisk problematik kan lätt 

hamna i bakgrunden. Detta har gjort att vissa professionella har försökt att prioritera 

kvinnor till projektet. Men personer med psykisk problematik är fortfarande svåra att 

nå. Detta skulle kunna motverkas om flera verksamheter än Socialtjänsten stod för 

urvalet. Blid (2006) anser att Socialtjänsten inte bör ha eget ansvar för hemlöshet, utan 

att andra verksamheter i samhället bör dela på ansvaret. Socialtjänsten skulle kunna ha 

ett större samarbete och föra dialog med andra verksamheter som psykiatrin, ideella 

verksamheter liksom Stockholms Stadsmission och behandlingshem o.s.v. Dock bör det 

slutgiltiga beslutet om vem som får Bostad först ligga hos Socialtjänsten.  
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Det framkommer hos de professionella att om personen som ingår i projektet har 

återkommande störningar i boendet, kan personen bli vräkt från lägenheten. Eftersom 

det kan ta tid för personer som levt i långvarig hemlöshet att anpassa sitt liv efter rutiner 

och regler bör ett misslyckande ses som ett lärotillfälle. Det är kanske inte alltid 

tänkbart att få behålla sin nuvarande lägenhet om grannskapet blivit utsatt för 

störningar, men en andra chans kan ges i ett annat område. Chanserna till att lyckas 

borde vara fler så länge personen lär sig av sitt misslyckande. Dock kan detta vara svårt 

att tillgodose i Bostad först p.g.a. att det är ett relativt litet projekt i dagsläget och viljan 

att ge fler klienter möjlighet att delta i projektet finns. Det känns inte relevant att ge sina 

klienter hur många chanser som helst, eftersom det finns många som väntar på sin chans 

att komma med i projektet. 

Handlingsutrymme 

Eftersom det inte finns några tydliga ramar inom projektet bidrar det till att de 

professionellas handlingsutrymme blir betydande inom deras profession. 

Handlingsutrymmet påverkar därför urvalet i viss mån. Innan det finns tydliga ramar 

uppsatta för hur de professionella ska handla i olika situationer kommer 

handlingsutrymmet att ha stort avgörande. I dessa situationer är det viktigt att de 

professionella är medvetna om sin yrkesroll och den makt de har. Vissa riktlinjer saknas 

fortfarande och behöver förtydligas eftersom detta kan bidra till att klienterna känner sig 

orättvist behandlade och inte får delta i Bostad först beroende på vilken kontakt de har 

med sin socialsekreterare. När professionella har så pass mycket handlingsutrymme är 

det viktigt med bemötande, vilket alla av de professionella hade reflekterat över. De 

professionella menar att de vill bemöta en hemlös klient på samma sätt som de bemöter 

alla andra. Även Zufferey och Kerr (2004) betonar att hemlösa inte ska bemötas som en 

homogen grupp, utan som olika individer. Bemötandet kan dock se olika ut beroende på 

hur verksamheten ser ut och vilka riktlinjer som finns uppsatta. Professionella på 

Stockholms Stadsmission har ett öppet förhållningssätt och ett stort engagemang för sin 

klientgrupp. Det kan bero på att det finns mer resurser inom verksamheten som bidrar 

till deras engagemang. Socialtjänsten arbetar med myndighetsutövning och är därför 

mer styrda till vad de har möjlighet till att åstadkomma. Liksom Zufferey och Kerr 

(2004) menar, är det svårt att beskriva hur socialarbetare ska bemöta hemlösa eftersom 

hänsyn till riktlinjer måste tas. Det framkommer hos de professionella att även om de 

vill erbjuda en insats måste de följa riktlinjer och se ur ett ekonomiskt perspektiv. Det 

krävs en medvetenhet hos de professionella för att kunna bemöta klienterna utifrån sin 

roll som myndighet, kontra sin egen syn. Detta kan bli en konflikt hos den 

professionella och det bästa är då att bemöta sin klient med ärlighet och ge klienten 

möjlighet till insyn i den professionellas begränsningar.  

Förändrad syn på hemlöshet 

Om en förändrad syn på hemlöshet skett är svårt att se menar de professionella. Bland 

de professionella framkom att deras egen medvetenhet om förändringar hos dem själva 

var relativt stor, vilket bl.a. inneburit en mer optimistisk syn på hemlösa personer. Den 

förändring som kan ha skett är att de professionella inom Socialtjänsten låter klienter 

som fått återfall i missbruk bo kvar i träningslägenheten, vilket tidigare lett till vräkning. 

Detta kan innebära att en högre acceptans har skapats vid återfall i missbruk vid boende 
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i träningslägenhet. Om Bostad först har bidragit till den här utvecklingen är svårt att 

säga, men det är möjligt eftersom kravet på drogfrihet inte finns i projektet. Om de 

professionella skapar en större öppenhet gentemot klienter med missbruksproblematik 

och accepterar misslyckanden kan detta bidra till ett tryggt boende där stöd- och 

vårdinsatser får långvarig effekt.  

De professionella uppfattar att synen hos allmänheten inte kan ha förändrats p.g.a. att 

projektet inte har uppmärksammats i media. Kopplingar kan heller inte göras mellan 

klienten i en Bostad först lägenhet och grannarna eftersom ingen vet om att just den 

lägenheten är med i projektet. Dock är klienterna oftast personer som sticker ut och 

troligtvis märks av grannarna, vilket kan göra att allmänheten d.v.s. grannarna kan göra 

en koppling. Om klienten förblir anonym i sin lägenhet sker troligtvis ingen koppling 

och en förändrad syn hos allmänheten är svårt att nå. Men om klienten är mer öppen och 

berättar om sig själv kan detta bidra till att dennes grannar får en annan syn på en 

hemlös person. Det är troligtvis lättare att ändra syn när ett möte med en individ sker.  

Svenska Bostäder AB som är projektets samarbetspartner kan ha utvecklat en förändrad 

syn på hemlöshet, uppfattar de professionella. Mötet med individen har skapat 

möjligheter för Svenska Bostäder AB att möta personer som de annars inte skulle ha 

velat ha som hyresgäster. Om detta leder till en positivt förändrad syn kan inte antas. 

Dock påverkas Svenska Bostäder AB av mötet med individen som är hemlös och detta 

kan bidra till att de utvecklar en förståelse och en förändrad syn på hemlöshet. Det är 

svårare att ha föreställningar och fördomar om en grupp när ett möte med en ur gruppen 

har skett. Det behövs mer uppmärksamhet i media om Bostad först och vad det kan göra 

för hemlösa personer för att allmänheten skall kunna relatera till det. Om synen på 

hemlöshet har förändrats hos politiker har de professionella svårt att ha någon 

uppfattning om. Det som framkommer är att de troligtvis inte har någon insyn men att 

om insatsen ses som lyckad ur ekonomisk synvinkel kan det ske en förändring. Även 

om det ekonomiska perspektivet måste tas hänsyn till, så behöver politiker och få viss 

insyn i projektet för att kunna bedömas om en förändrad syn på hemlöshet har skett.  

Framtiden 

Framtiden för Bostad först är oklar och en utvärdering väntas bli klar under 2013. De 

professionellas uppfattningar är att Bostad först kommer att bli en permanent insats. 

Dock vet de inte vem som kommer att stå för stödfunktionen i projektet. Bostad först är 

en bra insats som skiljer sig ifrån de insatser som redan finns och behövs för de klienter 

som inte klarar av den vanliga boendetrappan. Utifrån Bostad först kan klienten få hjälp 

med sitt missbruksproblem genom att först få ett tryggt boende, innan motivation byggs 

upp för att påbörja behandling. Stödet som klienten får är viktigt för att klienten skall 

kunna tillgodose sig både boende och behandling.  

Behandlingspedagogiskt perspektiv  

Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv är studien viktig eftersom den visar på ett 

projekt som kan innebära att människor ges nya redskap för att förändra sitt liv. Dels 

ges de kunskap om hur ett hem ska skötas. Dessutom får de kunskap om och kan bli 

motiverade till behandling. Vi anser att ett eget boende är en viktig förutsättning för att 
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människan ska känna trygghet och tillfredsställelse med att vilja prova nya strategier 

och tankesätt, för att tillslut kunna förändra sin livssituation till det bättre. Studien visar 

också på att det inte bara är boendet som är viktigt, utan även den stödfunktion som 

finns i projektet är minst lika viktig. Via stödfunktionen sker det goda mötet, vilket ur 

ett behandlingspedagogiskt perspektiv är grunden till förändring.  

Slutsats 

Det är svårt att dra någon slutsats mer än att det tycks vara i stort sätt rätt personer som 

får hjälp utifrån de kriterier som finns vid urvalet till Bostad först. Beroende på hur de 

professionella tolkar de kriterier som finns, samt hur mycket de använder sitt 

handlingsutrymme påverkas urvalet av klienter. Om en förändrad syn på hemlöshet kan 

ha skett med hjälp av Bostad först är svårt att säga. Att projektet påverkat enskilda 

individers syn är troligt, men svårt att se om det fått något större genomslag hos 

allmänhet eller politiker. En av anledningarna till att det är svårt att dra några slutsatser 

är för att projektet bedrivs i en liten skala. Projektet behöver utvidgas för att ytterligare 

svensk forskning skall kunna genomföras, samt forskning behövs över vad det är i 

Bostad först som hjälper människor till förändring. Vidare forskning behövs också kring 

den komplexa gruppen hemlösa för att få mer kunskap som kan användas till att 

utveckla preventiva insatser. 
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I 

Förfrågan om medverkan i C-uppsats 

Hej! 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 

ungdoms- och missbruksvård” 180hp, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

Vi sänder detta brev för att förtydliga våra önskemål efter vårt telefonsamtal den 30/1, 

med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva.  

Vårt intresse rör uppfattningar och erfarenheter hos personal inom Socialtjänsten i 

Stockholms stad och Stockholms Stadsmission vid val av klienter till projektet Bostad 

först. Vi är även intresserade av vilken betydelse Bostad först kan ha haft för synen på 

hemlösa personer med missbruksproblematik. 

När det gäller detta anser vi att er kunskap och erfarenhet skulle vara mycket intressant 

att få ta del av när det handlar om projektet Bostad först. 

För att få göra detta vill vi intervjua tre personer som arbetar med klientarbete i 

projektet Bostad först inom Socialtjänsten, i Stockholms stad och tre personer inom 

Stockholms Stadsmission. Intervjun beräknas att ta ca 30-45 minuter och vi ser gärna att 

vi får spela in intervjun för att samtalet skall få fullt fokus under intervjun. Givetvis 

kommer anonymiteten att garanteras, mer om detta finns i vårt missiv med 

forskningsetiska överväganden på nästa sida.  

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvariga som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen – vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en 

kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

Intervjun kommer att ske utifrån fyra teman: Bostad först, den professionellas syn, den 

professionellas arbete och förändrad syn på hemlöshet. 

 

Med vänlig hälsning  

Anna Olovsson & Johanna Linde 

 

 

Handledare: Per-Olof Holmberg    

Kursansvariga: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg & Margareta Stigsdotter Ekberg 

Examinatorer: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg & Margareta Stigsdotter Ekberg 



 

 

Missiv till deltagare i studien Bostad först 
 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 

av är de som presenterats 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 kommer att 

användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. 

Du kommer att få ett exemplar av studien 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 uppfattningar och erfarenheter 

till oss - då det är just dem vi intresserar oss för. 

 

 

   

Med vänlig hälsning 

 

Anna Olovsson & Johanna Linde 

 

 

 

Handledare: Per-Olof Holmberg    

Kursansvariga: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg & Margareta Stigsdotter Ekberg 

Examinatorer: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg & Margareta Stigsdotter Ekberg 
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Intervjuguide 

Fakta om den professionella 

 Ålder 

 Utbildning/Erfarenheter 

o Vad är din roll/ befattning/ position här på Socialtjänsten/Stockholms 

Stadsmission? 

o Hur kom det sig att du börjat arbeta med projektet Bostad först?  

o Hur länge har du arbetat med Bostad först? 

Bostad först  

 Arbetsgången i Bostad först. 

o Hur ser klienternas första kontakt ut med Bostad först? 

o Hur beskriver du Bostad först för klienten, vid klientens första kontakt? 

o Hur går du vidare efter första mötet med klienten? 

 Urvalet av klienter 

o Hur går urvalet av klienter till? 

 Kriterier för deltagande i Bostad först. 

o Vad finns för kriterier för att en klient ska få tillgång till Bostad först? 

 Missbruk 

o Hur arbetar ni med de klienter som har missbruksproblematik i Bostad 

först? 

 Det frivilliga stödet 

o Hur ser stödet som erbjuds ut?  

 Samarbetet med Stockholms Stadsmission/Socialtjänsten 

o Hur ser kontakten och samarbetet ut med Stockholms 

Stadsmission/Socialtjänsten? 

o På vilken nivå sker samarbetet, mellan tjänstemän, chefer, politiskt?  

 



 

 

 Socialtjänsten/Stockholms Stadsmissions delaktighet i utformningen av 

Bostad först 

o Fick ni på Socialtjänsten/Stockholms Stadsmission vara med och 

påverka utformningen av Bostad först? 

o Hur ser framtiden ut för Bostad först? 

Den professionellas syn 

 Hemlöshet 

o Vad betyder begreppet hemlöshet för dig? 

o Upplever du någon gemensam nämnare hos klientgruppen hemlösa? 

o Vad tror du är den/de största orsakerna till att en person blir hemlös? 

o Vad/vilka tror du är de viktigaste förutsättningarna för att en hemlös 

person ska få ett drägligt liv?  

 Hemlöshet och missbruk  

o Vad har du för erfarenhet av hemlösa personer med 

missbruksproblematik? 

o Vad är din generella bild av en hemlös person med 

missbruksproblematik? 

 Förändrat arbetssätt med hemlösa personer i Bostad först 

o Hur har ditt arbetssätt gällande hemlösa personer med 

missbruksproblematik förändrats i och med projektet Bostad först? 

Den professionellas arbete 

 Bemötandet  

o Hur vill du bemöta en hemlös klient?  

o Kan du specificera vad som är viktigt för dig i bemötandet med en 

hemlös klient? 

 Riktlinjer  

o Vilka riktlinjer är viktiga för dig att följa i ditt arbete? 

o Vilka riktlinjer har du att följa i utövandet av ditt yrke/profession? 

 Handlingsutrymmet 
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o Hur ser du på ditt handlingsutrymme (frihet under ansvar) i ditt arbete? 

 Urvalet av klienter och dess påverkan utifrån kriterierna 

o Hur uppfattar du att urvalet av klienter sker, utifrån de kriterierna? 

o Hur påverkas din egen bedömningsförmåga av de kriterier som finns?  

 Gemensam nämnare hos klientgruppen 

o Vilka upplever du som mest utsatta bland de hemlösa personer du 

möter? 

 Särskilt prioriterade grupper 

o Finns det särskilt prioriterade grupper som prioriteras till Bostad först? 

o Vilka upplever du får hjälp först utifrån din erfarenhet? 

o Ser du att det finns undantag för de klienter som kan få Bostad först? 

Förändrad syn på hemlöshet 

 Förändrad syn 

o Hur har synen på hemlösa personer har förändrats sedan Bostad först 

började användas?  

o Hur har synen hos politiker/beslutsfattare har förändras? 

o Hur har synen hos er professionella inom er verksamhet förändras? 

o Hur har synen hos allmänheten har förändras? 

 Din inställning innan och nu 

o Vilken inställning hade du till projektet när du började arbeta med det? 

o Vad har du för inställning till projektet idag? 

o Hur har din syn på hemlösa förändrats sedan Bostad först började 

användas?  


