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Sammanfattning: 

Att utarbeta effektiva arbetssätt för att hjälpa människor ifrån hemlöshet är en angelägen 

samhällsfråga. Vår undersökning genomförs i samverkan med Socialförvaltningen i Uppsala 

kommun. I studien har vi intervjuat klienter och handläggare om deras upplevelser och syn på 

hur en boendekedja för klienter med missbruksproblematik fungerar. Resultatet av vår studie 

visar att boendekedjan förenklar arbetsprocessen med denna klientgrupp och leder till att fler 

klienter snabbare kan få ett bostadssocialt hyreskontrakt. Det framkommer också att det finns 

en diskrepans mellan hur handläggare och klienter uppfattar tydligheten i processen. 
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1 Inledning 

Begreppet hemlöshet blev en social fråga i slutet av 1800-talet. Frågan blev framträdande i 

den socialpolitiska debatten när bostadsbristen blev tydligt märkbar i storstäderna. 

Myndigheterna förklarade tidigt alkoholen som ett av de största orsakerna till hemlöshet. 

Arbetet med att förebygga alkoholmissbruk blev därför ett viktigt inslag i bekämpandet av 

hemlöshet redan i ett tidigt skede (Sandelin, 2005). 

Bakgrunden till hemlöshet ser olika ut. Hemlösa är ingen homogen grupp utan kan vara allt 

från en person med barn som efter skilsmässa inte har någonstans att bo, personer som 

avtjänat ett fängelsestraff eller skrivs ut från rättspsykiatrin, människor med allvarliga 

psykiska problem eller missbruksproblem. 

Kommunernas socialtjänst är den myndighet som ansvarar för arbetet mot hemlöshet. Den 

ideella sektorn spelar också en stor roll i arbetet med hemlösa. Samarbete mellan kommun 

och ideella organisationer är vanligt förekommande och ibland sker det i form av regelrätta 

uppdrag som ersätts av kommunala myndigheter (SOU 2001:95). Syftet med samarbetet 

mellan socialtjänsten och ideella aktörer är att skapa och utveckla metoder för att minska 

nivån av hemlöshet (Wirehag, 2019). 

Socialstyrelsen kartlägger regelbundet hemlösheten i Sverige. Den senaste nationella 

kartläggning av hemlösheten gjordes 2017 (Socialstyrelsen, 2017). Den visade att drygt 33 

000 personer levde i hemlöshet, enligt Socialstyrelsens definition. I regeringens uppdrag till 

Socialstyrelsen ingick att ta fram en plan för hur kartläggningen kan spridas och användas i 

det strategiska arbetet på olika nivåer inom socialtjänstens område mot hemlöshet 

(Socialstyrelsen, 2017).  

Bedömningen av om en person har rätt till bistånd till boende är restriktiv i Uppsala, likväl 

som i övriga landet. En förutsättning för att få bistånd till boende i Uppsala kommun är att 

personen är helt bostadslös, det vill säga att möjligheterna till en boendelösning via det egna 

nätverket är uttömda. Dessutom krävs att personen befinner sig i speciella svårigheter eller 

har nedsättningar i sin förmåga, som gör att personen inte själv kan tillgodose sitt behov (A. 

Opgenoorth, personlig kommunikation, 21 april, 2022). Speciella svårigheter kan till exempel 

vara omfattande psykisk ohälsa som begränsar förmågan att söka bostad i kombination med 

avhysningshistorik och hyresskulder (A. Opgenoorth, personlig kommunikation, 21 april, 

2022).  

När någon med ett akut behov av boende vänder sig till socialförvaltningen för att få hjälp gör 

förvaltningen skyndsamt en utredning om hur personens situation ser ut. Aleksander 

Opgenoorth, enhetschef på socialförvaltningens boendeenhet berättar att Uppsala kommun 

inte har någon “tak-över-huvudet garanti”. Det finns ett härbärge för män med 20 platser och 

ett för kvinnor med 4 platser. Alla kommuninvånare kan vända sig dit för tre nätter, en natt 

om man kommer från någon annan kommun, utan att det behövs något myndighetsbeslut. En 

annan kortvarig lösning är att kommunen kan bevilja nödbistånd för boende för att undanröja 

akut nöd. Det handlar ofta om vandrarhemslösningar och beviljas generellt för en natt i taget 

(A. Opgenoorth, personlig kommunikation, 21 april, 2022).  
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Uppsala kommun driver två stödboenden för vuxna med missbruksproblematik i egen regi, 

Flerstegsboendet med 29 platser för män och Idun, med 14 platser för kvinnor. Flersteget är 

bemannat dygnet runt men stödboendet för kvinnor, Idun, är det inte. Jag vet inte varför det 

är så och vi handläggare har påtalat att vi vill att det ska se lika ut på dessa boenden, säger 

specialisthandläggare på beroendeenhet 1(H. Gejke, personlig kommunikation, 19 maj, 2022). 

Kommunen har också ett ramavtal som ger möjlighet att köpa platser på externa stödboenden 

(H. Gejke, personlig kommunikation, 13 maj, 2022). Frälsningsarmén driver ett stödboende i 

Uppsala, Sagahemmet med 27 platser. Sagahemmet tar emot både män och kvinnor 

(Frälsningsarmén, 2022). Kommunens ramavtal gäller också platser på stödboenden i andra 

kommuner. Socialförvaltningen använder sig dock i första hand av kommunens egna 

stödboenden (H. Gejke, personlig kommunikation, 13 maj, 2022).  

Den längsta form av bistånd till boende som kommunen kan bevilja är bostadssociala 

kontrakt. Det är ett andrahandsboende genom socialtjänsten i hyresrätt eller i en av 

kommunen ägd bostad (Uppsala kommun, 2019). Uppsala kommun har avtal med 

Uppsalahem och privata hyresvärdar. Kommunen äger ca 400 bostadsrätter (A. Opgenoorth, 

personlig kommunikation, 21 april, 2022). Hyresvärdar hyr inte ut till de som har 

hyresskulder eller en historik av att störa grannar. Därför blir de bostadsrätter som kommunen 

har inköpt ett nödvändigt komplement till de hyresrätter kommunen kan förmedla via 

Uppsalahem och privata hyresvärdar. 

Uppsala kommun använder idag trappstegsmodellen som metod för att slussa hemlösa till 

eget boende och ett mer självständigt liv. Bostad Först har på försök provats i Uppsala under 

åren 2016–2019. Projektet avbröts hastigt när Uppsalahem bröt samarbetet, på grund av 

svårigheter med störningar och klagomål från andra hyresgäster (Eiderbrant, 2021). Uppsala 

har relativt sett låg andel och därmed begränsat antal, hyresrättslägenheter. Detta, 

organiseringen av sociala bostäder samt att det saknades förberedelse, påverkade bostad först 

modellen i Uppsala, berättar enhetschef på beroendeenhet 1 (M. Mattsson, personlig 

kommunikation, 5 april, 2022). Socialnämnden beslutade i juni 2021 att utreda 

förutsättningarna för en förnyad satsning på Bostad Först. 

Var och ens rätt till en bostad slås fast i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 

(artikel 25) likväl som i den svenska regeringsformen 1kap §2 ”Det skall särskilt åligga det 

allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social 

omsorg och trygghet.” (SFS 1974:152). Trots det existerar hemlöshet både i Sverige och i 

övriga världen. 

Att förebygga och åtgärda hemlöshet inbegriper olika instanser på både lokal och nationell 

nivå. På det lokala planet är det kommunens socialtjänst som har det yttersta ansvaret för att 

enskilda får det stöd och den hjälp de behöver enligt, Socialtjänstlagen (SoL) 2 kap 1 § (SFS 

2001:453). SoL 4 kap §1 lyder vidare ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan 

få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning” 

(SFS 2001:453). Socialtjänsten har dock ingen generell skyldighet enligt Socialtjänstlagen att 

bistå med bostäder men ska vid behov medverka till att en enskild individ ska uppnå en skälig 

levnadsnivå när det gäller boende (Socialstyrelsen, 2009).  
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Hemlöshet, eller det allmännas skyldighet att erbjuda bostad till bostadslösa, finns således inte 

explicit reglerat i svensk lagstiftning (Sahlin 2020). Det är intressant att notera att 

Kommitteen för hemlösa i sitt betänkande Att motverka hemlöshet – en sammanhållen 

strategi för samhället (2001), föreslog att SoL 4 kap §1 skulle kompletteras med en 

bestämmelse om att ”rätt till bistånd också ska omfatta en fast bostad till en person som är att 

betrakta som hemlös, dvs. som saknar tillgång till egen bostad och vars livsvillkor är sådana 

att han eller hon inte av egen kraft kan erhålla en bostad på den reguljära 

bostadsmarknaden.” (SOU 2001:95, s. 55). Denna lagändring kom dock aldrig till stånd. 

Arbetet mot hemlöshet befinner sig i skärningspunkten mellan bostadspolitik och socialt 

arbete. Hemlöshetsfrågan har även bäring på andra politikområden, såsom 

arbetsmarknadspolitik, integrationspolitik, hälso- och sjukvårdspolitik (Socialstyrelsen, 2009). 

Att behandla dessa områden i någon större utsträckning låter sig dock inte göras inom ramen 

för denna uppsats. Vi har istället koncentrerat vårt arbete på hemlöshet ur det sociala arbetes 

synvinkel och mer specifikt kring den modell Uppsala kommun har för att bekämpa 

hemlöshet för målgruppen vuxna hemlösa med missbruksproblematik. 

1.1 Boendekedjan 

Den boendekedja vi studerar i denna uppsats kallas för vårdkedja - stödboende, men kommer 

framgent i uppsatsen att benämnas ‘boendekedjan’. Den är en del i Uppsala kommuns arbete 

med hemlöshet och är en samverkan mellan socialförvaltningens boende- och 

beroendeenheter. Beroendeenheten beviljar rätt till bistånd och har ett utredningsansvar, ett 

uppföljningsansvar och ett placeringsansvar för dem som söker bistånd till bostad.  

Boendekedjan, steg för steg: 

1. När en person har bott på stödboende en tid (minst tre månader) och saknar andra 

boendelösningar, gör beroendehandläggaren en bedömning utifrån nykterhet och 

stabilitet i övrigt, om personen kan klara att bo i lägenhet med öppenvårdsstöd istället 

för heldygnsvård (Ann-Christin Dahlén, 2021). Kravet för att processen med 

boendekedjan ska påbörjas är att man har varit helt nykter/drogfri under tre månader.  

2. Den aktuella personen, beroendeenheten, stödteamet och stödboendet ett möte där 

man diskuterar stödbehovet vid eventuellt beviljande av bostadssocialt kontrakt och 

annat kring situationen. Om alla är överens om att det är dags att gå till nästa steg i 

processen, skriver specialisthandläggare på beroendeenheten en remiss till 

boendeenheten. Sedan vidtar utredning på boendeenheten.  

3. Möte med personen, beroende- och boendeenheten. Klienten informeras om att hen 

förväntas ta emot stöd av stödteamet så länge som behov finns.  

4. Därefter matchas personen till en lämplig lägenhet (C. Gustafsson, personlig 

kommunikation, 10 maj 2022). Beroendeenheten erbjuder den hjälp samt stöd klienten 

är i behov av under processen och motiverar klienten till att pröva bo i en egen 

lägenhet.  
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5. När klienten har flyttat till eget boende är det stödteamet som arbetar praktiskt med att 

ge klienterna det stöd och den hjälp de behöver. Stödteamet arbetar med uppdrag från 

både beroende- och boendeenhet. Klienten har också kontakt med sin 

beroendehandläggare de första sex månaderna efter inflyttning i lägenhet (M. 

Mattsson, personlig kommunikation, 5 april, 2022). 

I regel tar det 1–6 månader efter att bistånd till bostadssocialt kontrakt har beviljats innan 

inflyttning kan ske men det kan också ta längre tid (A. Opgenoorth, personlig 

kommunikation, 21 april, 2022).  

1.2 Problemformulering 

Socialförvaltningen i Uppsala kommun har sedan ca två år tillbaka etablerat ett nytt arbetssätt 

för att arbeta med klienter med missbruksproblematik som går från hemlöshet till 

bostadssocialt hyreskontrakt, via stödboende. I denna uppsats ska vi på uppdrag av 

socialförvaltningen, göra en utvärdering av hur arbetssättet fungerar. Vi vill undersöka vilket 

bidrag Uppsala kommuns boendekedja kan ge till framtida forskning och för det praktiska 

arbetet mot hemlöshet.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Uppsala kommuns boendekedja för klienter i 

missbruk fungerar. Undersökningens fokus är hur klienternas upplevelse av socialtjänstens 

stöd i processen med att få en egen bostad, har fungerat. Vi kommer också att redogöra för det 

professionella perspektivet på boendekedjan. 

Vi vill undersöka om möjligheten till en egen bostad fått följden att missbruket minskat samt 

påverkat livet i en mer stabil riktning. Vårt syfte är också att utifrån klienternas erfarenheter, 

om möjligt komma fram till förslag till förbättringar i arbetsprocessen.  

Frågeställningar: 

1. Hur upplever klienter i boendekedjan att det stöd de fått av socialtjänsten, har 

fungerat?  

2. Vilka utmaningar upplever klienterna har uppkommit med att ha eget boende? 

3. Hur upplever handläggare som arbetar med boendekedjan vård-stödboende att 

arbetssättet fungerar?  

1.4 Avgränsningar 

Eftersom syftet med studien är att utvärdera arbetssättet i boendekedjan har vi endast 

intervjuat klienter som ingår i densamma och handläggare som arbetar med denna 

boendekedja. De klienter som omfattas av kedjan är hemlösa med missbruksproblematik, som 

efter att ha bott en tid i stödboende har blivit beviljade ett bostadssocialt kontrakt där generös 

bedömning har tillämpats och har stödinsatser från socialförvaltningen.  
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1.5 Begreppsdefinitioner 

Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar fyra olika kategorier av hemlöshet:  

1) akut hemlöshet 

2) institutionsvistelse och stödboende 

3) långsiktiga boendelösningar och 

4) eget ordnat kortsiktigt boende (Socialstyrelsen, 2017). 

Hemlöshet beskriver en situation som en individ kan befinna sig i, det definierar inte en 

person (Socialstyrelsen, 2005). Enligt Nationalencyklopedin innebär missbruk att använda för 

mycket av något, exempelvis droger, spel, mat eller alkohol. Vidare beskrivs begreppet 

missbruk som okontrollerad användning av alkohol, narkotika samt andra substanser som 

innehåller euforiska effekter (Nationalencyklopedin, 2022).  

Eget boende innebär således enligt Socialstyrelsens definition att en individ har ett eget 

boende med ett förstahandskontrakt, alternativt äger sin bostad. I denna uppsats kommer dock 

egen bostad att inbegripa och användas synonymt med bostadssocialt kontrakt, med 

anledning av att det är det språkbruk socialförvaltningen använder i sitt dagliga arbete (M. 

Mattsson, personlig kommunikation, 5 april, 2022). Upsala kommun definierar bostadssocialt 

kontrakt som ett andrahandsboende genom socialtjänsten i hyresrätt eller i en av kommunen 

ägd bostad (Uppsala kommun 2019).  

När en person i boendekedja omvårdnadskedja-stödboende flyttat till eget boende ingår i 

överenskommelsen med socialtjänsten att personen ska ta emot insatser i form av boendestöd 

från stödteamet. Boendestödet, som är individuellt utformat, kan innehålla flera olika insatser 

som syftar till att stärka och motivera individen praktiskt och socialt så att hen klarar av att bo 

i egen lägenhet och kan leva ett mer självständigt liv. Det handlar om att hjälp och motivation 

för att få vardagen att fungera, för att kunna behålla sin bostad och bevara sin nykterhet 

(Nationella vård- och insatsprogram, 2019). 

1.6 Disposition 

Studien innehåller sex övergripande avsnitt. Efter inledning och problemformulering, som 

utförligt beskriver studiens syfte och frågeställningar beskrivs de centrala begreppen i studien. 

Därefter redogör vi för studiens disposition. I det andra avsnittet, forskningsöversikt, 

redovisas sökprocessen samt en sammanfattning av forskningsfältet. Det tredje avsnittet 

innehåller teoretiska perspektiv och teorier som kommer att användas i uppsatsen. I det fjärde 

avsnittet, metod, redogörs för studiens forskningsdesign, beskrivning av metodval till ämnet i 

studien samt urvalsprocessen gällande studiens informanter. Avsnittet avslutas med en 

beskrivning av studiens etiska överväganden. Sedan presenteras studiens resultat samt en 

analys av studien, i relation till känsla av sammanhang (KASAM). I diskussionsavsnittet 

summeras arbetet, sedan följer ett avsnitt som diskuterar studien i relation till tidigare 

forskning, teoridiskussion, metoddiskussion samt hur vår studie kan vara till nytta i det 

fortsatta arbetet med hemlösa personer i Uppsala kommun och om den kan ha för betydelse 

inom socialt arbete i stort.  
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2 Forskningsöversikt 

I vår forskningsöversikt har vi fokuserat på att finna forskningsstudier om hemlöshet, 

missbruk samt olika vägar att komma ur sin hemlöshet. 

2.1 Sökprocess 

Vi har använt oss av Uppsala universitetsbiblioteks sökdatabas och har gjort sökningar på ord 

som vi bedömer är relevanta för vårt uppsatsämne. För att omsorgsfullt kartlägga 

forskningsfältet har vi sökt på både svenska och engelska. Följande ord har använts och 

kombinerats vid sökning av artiklar: bostadslös, hemlöshet, bostadssocialt kontrakt, 

boendekedja, bostad först, missbruk, boendestöd, stödboende, alcohol treatment, drug 

treatment, addiction, housing, homeless, homelessness samt housing first. Vi kombinerade 

våra sökord i olika kombinationer, till exempel: hemlös AND boendekedja. Vi har enbart 

använt vetenskapliga artiklar som är vetenskapligt granskade. 

2.2 Tidigare forskning 

Forskningsfältet kring hemlöshet är stort och brett och den absoluta huvudparten av studierna 

är gjorda i USA. Det finns också ett par framstående svenska forskare som har specialiserat 

sig på hemlöshet. Ingrid Sahlin, Hans Swärd och Marcus Knutagård är några av de främsta. 

Forskningens huvudsakliga teman är att uppskatta och mäta antalet hemlösa, teorier kring vad 

hemlöshet beror på och hur man kan komma till rätta med detta samhällsproblem, som även 

orsakar stort lidande för de individer som blir hemlösa. Många av studierna inom fältet 

granskar olika typer av insatser och projekt som har genomförts i syfte att avhjälpa 

hemlösheten. Det finns både stora och små studier, däribland sammanfattande metastudier, av 

kvantitativ och kvalitativ karaktär, i tidigare forskning.  

Shlay och Rossi, som gjort en metastudie av ett 60-tal amerikanska studier av hemlöshet 

gjorda på 1980-talet och tidigt 1990-tal (Swärd, 2004), menar att hemlöshet ofta behandlas 

som ett kortsiktigt problem och därför möts med kortsiktiga lösningar, fast det för många 

individer är ett långsiktigt problem som behöver mötas med långsiktiga lösningar. Skälet till 

att de kortsiktiga lösningarna kan ligga närmare till hands än de långsiktiga är att de senare är 

långt mycket mer resurskrävande och kräver omstruktureringar av samhället, som till exempel 

tillskapandet av fler billiga bostäder (Shlay & Rossi, 1992).  

I en tredelad studie som spänner över åren 1979–1997 har Hans Swärd undersökt hur hemlösa 

porträtteras i svenska tidningar, granskat statistik från härbärgen samt intervjuat hemlösa i 

Malmö (Swärd, 1999). Swärd påtalar att strukturella omständigheter kan leda till en risk för 

hemlöshet för dem som lever nära fattigdomsgränsen. Att befinna sig i riskzonen för att bli 

hemlös räcker dock inte för att de facto bli hemlös, det finns många fattiga människor och de 

allra flesta har en bostad. Men i kombination med någon utlösande faktor, till exempel 

arbetslöshet eller skilsmässa, kan fattigdom leda till hemlöshet (Swärd, 1999).  
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Swärd påtalar också att det är viktigt att se och granska hemlöshet på de olika nivåer 

fenomenet opererar och att vara uppmärksam på samt hur dessa nivåer interagerar i skapandet 

av hemlöshet (Swärd, 1999). 

• Makro - nationell nivå där den generella välfärdspolicys skapas 

• Meso - lokal/organisatorisk nivå där välfärdspolicys implementeras 

• Mikro - individnivå  

På senare år är det allt fler forskare som menar att man behöver integrera det individuella- och 

det strukturella perspektivet att se på hemlöshet, för att förstå varför hemlöshet uppstår 

(Benjaminsen & Knutagård, 2016). 

2.2.1 Orsaker till hemlöshet 

I forskningen kring hemlöshet och hemlöshetens orsaker finns det två huvudsakliga 

perspektiv. Antingen anser man att fenomenet i huvudsak beror på individuella faktorer eller i 

huvudsak på strukturella faktorer. Ingrid Sahlin uttrycker det som att synen på hemlöshet kan 

definieras utifrån asocialitetsfokuserade eller bostadsfokuserade förklaringar (Sahlin, 1992). 

Det individuella, eller om man så vill, asocialitetsfokuserade perspektivet, utgår ifrån att 

hemlöshet beror på egenskaper hos individen. Hemlöshet bygger enligt detta synsätt på 

personliga svagheter hos den hemlöse, psykisk eller fysisk ohälsa, missbruk eller bristande 

moral. Detta synsätt för tankarna till äldre tiders fattigvård då behövande delades upp i 

värdiga och ovärdiga mottagare av hjälp. Som vi tidigare har diskuterat har missbruk en nära 

koppling till hemlöshet. Missbrukare har ingen hög ställning i samhället och i en diskussion 

om värdighet skulle man kunna tänka sig att till en missbrukare betraktas som mindre värdig 

att få en bostad än till exempel en misshandlad kvinna med barn. Detta kan vara en 

delförklaring till att missbrukare historiskt sett och i många fall fortfarande, måste uppvisa 

drogfrihet innan de kan få en bostad. 

Det strukturella perspektivet utgår i stället från strukturella förklaringsmodeller och ser 

hemlösheten som en konsekvens av tillgången på bostäder, bostadspolitiska regleringar, 

arbetslöshet, brister i socialpolitiken och så vidare (Swärd, 2004). Det strukturella 

perspektivet rör till stor del förhållanden på nationell nivå, emedan det konkreta arbetet med 

hemlösa sker på lokal nivå (Blid et al, 2008). Denna omständighet bidrar till komplexiteten i 

lösandet av hemlöshet problemet. 

Det finns också ett tredje perspektiv som kombinerar ett individuellt och ett strukturellt 

perspektiv, som kallas ” the new orthodoxy”. Enligt detta perspektiv skapar strukturella 

faktorer villkor inom vilka hemlöshet uppkommer och människor med personliga problem är 

mer mottagliga för dessa ekonomiska och sociala trender än andra. Därför kan den höga 

koncentrationen av personer med personliga problem i den hemlösa befolkningen förklaras av 

deras mottaglighet för makrostrukturella krafter, snarare än individuella orsaker (Fitzpatrick, 

2005). Bostadsbrist, fattigdom, arbetslöshet, personliga svårigheter som till exempel psykisk 

ohälsa, drog- eller alkoholproblem, anges ofta som förklaring till hemlöshet.  

Hemlöshet är dock ett problem även i områden utan bostadsbrist. Likaså är majoriteten av de 

människor som är fattiga eller som lider av psykisk ohälsa, eller har missbruksproblem, inte 
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hemlösa. Därav följer att vare sig bostadsbrist, fattigdom, psykisk ohälsa eller 

missbruksproblem kan sägas vara hela förklaringen till hemlöshet (Fitzpatrick, 2005). Cirkeln 

är sluten; hemlöshet kan inte förklaras enbart med vare sig individuella eller strukturella 

förklaringsmodeller. Enligt Fitzpatrick (2005) visar forskningen att ett återkommande mönster 

av livshändelser och omständigheter är inblandade i vägen till hemlöshet, även om den exakta 

kombinationen av dessa faktorer skiljer sig markant från person till person. 

2.2.2 Modeller för att minska hemlöshet 

Långvarig hemlöshet är i de flesta fall förknippat med någon form av missbruk. Därför går 

insatser för att minska missbruk ofta hand i hand med insatser för att minska hemlöshet. När 

gäller insatser för att minska hemlöshet i kombination med missbruk finns det två 

huvudsakliga angreppssätt, behandling först eller bostad först. Det klassiska sättet att angripa 

kombinationen missbruk och hemlöshet är olika modeller av att behandling till drogfrihet ska 

föregå egen bostad. 

I Sverige bedrivs insatser för att minska hemlösheten i huvudsak enligt tre modeller 

(Socialstyrelsen, 2009). De två första modellerna, som nämns nedan, är ’behandling-först-

modeller’. Den traditionella och mest förekommande modellen kallas boendetrappan eller 

trappstegsmodellen. Den innebär att en hemlös först ska bli drogfri och ”lära sig att bo” innan 

hen kan betros med en egen bostad. Trappstegsmodellen bygger på idén att den hemlöse 

successivt, genom en rad steg ska lära sig att klara eget boende. Den hemlöse får i olika steg 

bevisa sin drogfrihet och sin förmåga att ”sköta sig” och allteftersom hen uppfyller samhällets 

krav därvidlag, flytta ett trappsteg upp i boendetrappan med slutmålet att kunna bo och 

fungera på den reguljära bostadsmarknaden (Wirehag, 2019).  

Den andra modellen är vårdkedja/boendekedja vilket innebär samordning av olika insatser 

som kan omfatta både behandlingsinsatser och olika temporära boendeinsatser. Slutmålet är 

ett eget boende på den reguljära bostadsmarknaden, det vill säga utan stödinsatser. De 

boendeinsatser som avses är främst boendestöd. Fenomenet vårdkedjor med boendeinsatser 

har uppstått specifikt för att kunna möta behovet av att ordna bostäder för personer som har 

genomgått en missbruksbehandling (Socialstyrelsen, 2009). Boendekedjan är en form av 

trappstegsmodell, det krävs nykterhet för att kunna flytta till en lägenhet och ingå i 

boendekedjan. Företrädare på Uppsala kommun vill dock hellre beskriva det som en 

behovsmodell då alla steg i processen sker i tät samverkan med klienten (M. Eriksson, 

personlig kommunikation, 18 mars, 2022).  

Den tredje modellen är Bostad-först vilken lanserades i USA på 1990-talet och alltså är 

förhållandevis ny i jämförelse med de andra modellerna. Bostad-först har ett diametralt annat 

synsätt på den hemlöse och hur man bäst kommer till rätta med hemlöshet. Modellen utgår 

från att alla människor behöver och har rätt till en egen bostad. Tanken är att tillgången till en 

egen bostad ska ge de före detta hemlösa en trygghet och aggregera självförtroende mm som i 

förlängningen leder till större grav av drogfrihet och stabilitet, ett ordnat liv. Hemlösa ges 

därför möjlighet att flytta till en egen permanent bostad utan att behöva uppvisa nykterhet 

först.  
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Bostad Först, innebär att personer i långvarig hemlöshet med komplex problematik får en 

lägenhet med ett hyreskontrakt som garanteras av kommunen, samt individuellt anpassat stöd 

från socialtjänsten eller en idéburen organisation. Grundidén är att bostad ses som en 

mänsklig rättighet som inte ska villkoras med krav på förändring. Boendeformen utgår istället 

från hyreslagen och att individen ska få det stöd den behöver för att kunna följa den. På sikt 

ska den stabila boendesituationen ge individen förutsättningar för att kunna förbättra sin 

livssituation även på andra områden (SKR, 2020). Det är värt att nämna att målgruppen för 

Bostad först skiljer sig lite från målgruppen för den boendekedja vi undersöker i den här 

uppsatsen. Målgruppen för Bostad först har en komplex problembild med psykisk ohälsa och 

ofta en mångårig hemlöshet bakom sig. De har i regel en svårare problematik och står längre 

ifrån nykterhet/drogfrihet än målgruppen för boendekedjan. Målet för dessa klienter är snarare 

att lindra nöd än en realistisk förväntan om att de självständigt ska klara av ett vanligt boende, 

säger en handläggare på beroendeenheten (C. Gustafsson, personlig kommunikation, 10 maj, 

2022).  

Ett flertal kommuner i Sverige utgår ifrån Bostad Först som metod, men enligt artikeln är det 

bara en kommun som använder förstahandskontrakt från första dagen, vilket den ursprungliga 

amerikanska modellen föreskriver (National alliance to end homelessness, 2016). Resterande 

kommuner har olika villkor för förstahandskontrakt, det vill säga en del utgår ifrån 

trappstegsmodellen (Wirehag, 2021). De lösningar som idag finns för att hjälpa hemlösa att få 

ett boende varierar mellan kommunerna. Processen ser dock likartad ut då kommuner 

påbörjar en individuell bedömning av klientens behov, sedan är nästa steg att bevilja samt 

bedöma vilken typ av bostad är lämpligast för respektive klient. De boenden som erbjuds av 

socialtjänsten är vanligtvis enligt trappstegsmodellen eller bostad först (Wirehag, 2019). 

2.2.3 Reflektioner över kunskapsläget  

Trappstegsmodellen är den mest använda modellen för att bekämpa hemlöshet i Sverige. Det 

är anmärkningsvärt att det finns så lite forskning som handlar om trappstegsmodellen och 

boendekedjor. 

Sedan modellen Bostad först lanserades som ett sätt att hantera hemlöshet i USA i början av 

1990-talet, har mycket av hemlöshet forskningen handlat om denna modell. Det kan vara 

vanskligt att rakt av överföra idéer och implementera metoder som fungerat väl i den 

amerikanska kontexten till en europeisk kontext och förvänta att utfallet i Europa ska vara 

detsamma som i USA. Kulturell, politisk och ekonomisk kontext är viktig och vi måste bära i 

minnet att den svenska välfärdsmodellen skiljer sig väsentligt från hur det marknadsliberala 

USA ser ut. Med detta sagt finns det naturligtvis många omständigheter och förhållanden som 

delas av hemlösa i Sverige och USA. 

3 Teoretiska perspektiv 

Begreppet KASAM står för känsla av sammanhang (sence of coherence, SOC) och har sitt 

ursprung i den salutogentiska modellen. Den språkliga betydelsen av Salutogenes är fritt 
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översatt hälsans ursprung. Ordet kommer från det latinska ordet salus, som betyder hälsa och 

från det grekiska ordet genesis som betyder ursprung eller uppkomst (Jakobsson, 2008).  

Aaron Antonovsky, amerikansk professor i medicinsk sociologi, formulerade den 

salutogentiska modellen, efter att ha funnit att 29% av de kvinnor som var överlevare från 

koncentrationsläger rapporterade att de hade en tillfredsställande psykisk hälsa (Antonovsky, 

1991). Antonovsky förundrades över att nära en tredjedel av de överlevande kvinnorna mådde 

så pass bra trots de fasansfulla upplevelser de hade varit igenom. 

I ett salutogent perspektiv läggs fokus på frågor som hör samman med vad det är som gör att 

en del människor klarar av att hantera de påfrestningar de utsätts bättre än andra (Gessne, 

2008, s. 15). Applicerat på det sociala arbetets praktik fokuserar det salutogena perspektivet 

på det som främjar mognad och utveckling hos individer, familjer, grupper och nätverk. 

Vidare fokuserar begreppet på faktorer och processer som hjälper de professionella att 

härbärgera konsekvenserna av att vara utsatta för andra människors utsatthet (ibid).  

Det salutogena perspektivet strävar efter att förklara hälsa och vad som främjar hälsa. Det 

uppkom som en motpol till det patogena perspektivet, som i stället försöker förklara ohälsa 

och vad som leder till ohälsa (Gessne, 2008, s. 14). Antonovsky vänder sig emot att se på 

frisk - sjuk som dikotomier. Istället menar han att man bör se på dimensionen hälsa - ohälsa 

som ett spektrum, ett kontinuum som varje människa, vid varje given tidpunkt, befinner sig 

någonstans på (Antonovsky, 1991). Detta resonemang innebär att vi behöver ha ett holistiskt 

perspektiv på människan, inte stirra oss blinda på enskilda händelser, eller till exempel 

diagnoser. Det hälsofrämjande processerna blir lika viktiga som de som bidrar till ohälsa 

(ibid). 

Enligt Antonovsky (1991) är känsla av sammanhang en mycket viktig faktor bakom 

upprätthållandet av var och ens position på kontinuet hälsa-ohälsa och förflyttningar mot dess 

friska pol. Att gå från att vara hemlös till att via olika steg såsom stödboende och 

bostadssocialt kontrakt, bo i en egen bostad, kan liknas vid en resa på det kontinuum som 

Antonovsky beskriver. Vi tycker därför att teorin om KASAM passar bra som analysverktyg 

att använda i denna studie. Med denna teori såg vi att vi kunde fånga en djupare förståelse för 

boendekedjan, som undersöks i uppsatsen. Verktyget tillämpades för att fånga in och 

analysera klienternas upplevelse av processen, hur det har påverkat dem att ingå i 

boendekedjan och hur det har förändrat deras livssituation. 

KASAM, känsla av samhörighet, är sprunget ur Aaron Antonovskys teori om salutogenes. 

Upphovsmannens definition av KASAM:  

“Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning 

man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att 

(1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är 

strukturerade, förutsägbara och begripliga, 

(2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli 

ställer på en finns tillgängliga och 
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(3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang”. (Anotnovsky, 

2005) 

Begreppet består av tre delar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre delar 

ger sammantaget ett riktmärke på hur väl vi klarar av den stress som livet utsätter oss för. 

Med hjälp av KASAM kan man visa hur olika personer som är utsatta för samma typ av 

påfrestning klarar av att tackla dessa svårigheter i livet, kopplat till deras värde på KASAM-

skalan.  

Antonovsky menar att KASAM utvecklas under barndomen och ungdomen, stabiliseras runt 

30-årsåldern och sedan är stabilt livet ut. KASAM-instrumentet är ett frågeformulär skapat för 

att mäta känsla av sammanhang. Det består av 29 frågor där respondenten skattar 

komponenterna i KASAM på en sjugradig skala. Frågorna rör olika områden i livet 

(Jakobsson, 2008). Vi kommer inte att använda KASAM-instrumentet i strikt mening i vår 

undersökning, det vill säga vi kommer inte att använda Antonovskys 29 frågor i våra 

intervjuer. Vi kommer istället att utgå från de tre bärande komponenterna i KASAM-

instrumentet och ställa frågor som berör begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet utifrån 

kontexten hur klienterna uppfattar processen med att få egen bostad har fungerat. 

De bärande delarna i KASAM är: 

• Begriplighet - i vilken utsträckning en person upplever inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt gripbara dvs. den information man tar emot är ordnad, 

sammanhängande och tydlig. En människa med hög känsla av begriplighet förväntar 

sig att de stimuli som de möter i framtiden är förutsägbara eller åtminstone att 

överraskningar går att «ordna» och förklara.  

• Hanterbarhet - till vilken grad man att upplever att de resurser som står till ens 

förfogande kan möta de krav som man ställs inför. Har man en hög känsla av 

hanterbarhet kommer man inte att känna sig som ett offer för det som händer eller 

tycka att livet behandlar mig orättvist.  

• Meningsfullhet, motivationskomponenten - vikten av att vara delaktig i de processer 

som skapar ens öde såväl som ens dagliga erfarenheter. Denna komponent syftar på i 

vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd dvs. att 

utmaningar välkomnas snarare än ses som en börda (Jakobsson, 2008). 

4 Forskningsmetod 

4.1 Metodval 

Enligt Deborah K. Padgett (2017) är det lämpligt att använda sig av kvalitativa intervjuer när 

man undersöker något från ett inifrånperspektiv. Vidare är den kvalitativa forskningsmetoden 

lämpligt när man undersöker känsliga ämnen och komplexa sociala situationer (Padgett, 2017, 

s.15). I den här studien intervjuar vi hemlösa klienter med missbruksproblematik, klienter 

som är och har varit i en utsatt position. Därför vi anser vi att den kvalitativa intervjumetoden 

lämpar sig väl för det vi vill åstadkomma med uppsatsen. 
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4.1.1 Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt  

Vår studie utgår från ett socialkonstruktionistiskt grundperspektiv. Socialkonstruktionismen 

menar att vår kunskap om världen konstrueras i människors dagliga interaktioner med 

varandra (Burr, 2003, s. 4). Vi utgår alltså från att verkligheten inte är en gång för alla given 

utan i varje ögonblick konstrueras under tiden den levs, i mötet mellan människor.  

Enligt ett socialkonstruktionistiskt synsätt formas vår förståelse av världen i en historisk och 

kulturell kontext. Ett socialkonstruktonistiskt synsätt kräver därför att vi intar ett kritiskt 

förhållningssätt till de uppfattningar om världen och oss själva som vi tar för givna (Burr, 

2003). Burr illustrerar detta med flera exempel, bland annat genom hur begreppet barndom 

har förändrats under tidens gång. För blott ett par generationer sedan betraktades barn mer 

eller mindre som små vuxna och hade inte alls samma unika status som värdefulla och 

skyddsvärda som idag (Burr, 2003, s. 4).  

Något som är intressant för vår uppsats är hur synen på missbruk har konstruerats och 

förändrats över tid. Tidigare sågs alkoholmissbrukare som moraliskt klandervärda, ‘dåliga’ 

människor, som enbart hade sig själva att skylla. Idag är beroende klassificerat som en 

sjukdom och därmed följer ytterligare en förklaring till alkohol- och annat substansberoende 

(Ibid). Även om den gamla synen på missbruk och missbrukare i viss mån fortfarande lever 

kvar så ses missbrukare också som drabbade av sjukdom och därmed förtjänta av vård och 

behandling.  

4.2 Intervjuer  

Datainsamlingen till vår studie har skett genom semi-strukturerade intervjuer. I semi-

strukturerade intervjuer utgår forskaren från tydligt angivna frågor men hen kan också vara 

flexibel i så måtto att det ges utrymme att följa upp de svar respondenten ger med följdfrågor 

(Aspers, 2011, s. 143). En semi-strukturerad intervju medger alltså att forskaren går utöver 

den på förhand bestämda intervjuguiden, vilket kan resultera i ett fylligare material än vid 

strukturerade intervjuer.  

Denna intervjumetod tycker vi är mest lämplig i vår undersökning, för att kunna få en djupare 

kunskap om informanternas upplevelser och tolkningar av livet som hemlös och erfarenheter 

av boendekedjan (Bryman, 2018, s. 563). Vi utgick ifrån två olika intervjuguider, en för 

klienter och en för handläggare. Vi utformade intervjufrågorna så att de täckte in de begrepp 

vi skulle undersöka, nämligen begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet och utmaning. 

Vilket underlättade fortsatta arbetet med kodning och analys. 

Alla intervjuer spelades in och transkriberades därefter. I nästa steg sökte vi efter likheter och 

gemensamma nämnare, teman, i respondenternas svar. Detta arbete ledde fram till att vi 

kodade materialet i fyra huvudkoder, begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet och 

utmaning. 
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4.3 Urval 

De klienter vi har intervjuat har tilldelats en lägenhet med bostads-socialt kontrakt, enligt 

boendekedjan, den modell som socialförvaltningen i Uppsala kommun använder sig av 

gällande den utvalda målgruppen och som de vill ha utvärderad. För att en klient ska bli 

aktuell för ingå i denna boendekedja ska personen bo i stödboende samt ha varit nykter i 

minst tre månader (M. Eriksson, muntlig information, 9 mars, 2022).  

Vi har valt att inkludera både klienter och professionella i vår undersökning, för att kunna 

belysa flera perspektiv på hur boendekedjan fungerar. Förfrågan om att delta i studien gick ut 

till samtliga klienter i urvalsgruppen, drygt 30 personer. Nio anmälde intresse att delta och det 

ledde slutligen till fem genomförda intervjuer, varav en föll bort då denna person inte hade 

bott i stödboende och alltså inte hade genomgått boendekedjan. Vi har intervjuat fyra klienter 

samt fyra professionella från socialförvaltningens beroendeenhet, boendeenhet samt stödteam. 

De professionella informanterna fick vi kontakt med genom chefer på de respektive 

enheterna. 

Utifrån studiens syfte finner vi det inte relevant att särskilja mellan olika grupper i urvalet, 

som exempelvis grad av missbruk, ålder eller kön. Det viktiga är att fånga upplevelser från 

målgruppen som helhet.  

4.4 Tematisk analys 

Tematisk analys är en metod inom kvalitativ forskning, för att identifiera, analysera och 

sammanställa mönster, teman, i ett empiriskt material (Braun & Clarke, 2006). Vi anser att 

tematisk analys är lämplig för vår undersökning, då syftet med vår studie är att fånga 

klienternas upplevelse av socialtjänstens stöd i processen med att få en egen bostad. För att 

kunna göra det har vi valt ut fyra teman, begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet och 

utmaning samt illustrerat varje teman med citat från våra informanter, vilka vi sedan tolkat 

(Sohlberg & Sohlberg, 2019, s.122)  

Enligt Braun och Clarke är tematisk analys en grundläggande metod för kvalitativ forskning 

som borde vara den första analysmetod som forskare lär sig. Den tematiska analysens största 

fördel är dess flexibilitet och obundenhet till någon specifik teori (Braun & Clarke, 2006). 

Inom tematisk analys bör man i första hand gå igenom samt få en översikt av materialet för att 

sedan kunna koda det i teman baserat på forskningsfrågorna i studien. För att kunna resonera 

om de teman som har valts, är det nödvändigt att uppmärksamma om dessa teman är 

förankrade inom forskningen som är aktuell för studien (Bryman, 2018). Braun och Clarke 

(2006) har delat upp den tematiska analysen i sex olika steg. För att genomföra en tillförlitlig 

analys bör stegen följas i den ordning som de nedan redovisas. Dock behöver man inte få med 

precis alla detaljer inom respektive steg, en viss flexibilitet måste få förekomma (Braun & 

Clarke 2006).  

Steg 1  Det första steget innebär att bekanta sig med det intervjumaterialet. Sedan ska 

materialet transkriberas, läsas samt tolkas för att man ska kunna genomföra de 

första delarna av analysen.  
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Steg 2 I detta steg i antecknas de valda koderna och de som inte visar sig ha relevans 

för studien plockas bort. Sedan sammanställas data för varje kod som anses 

vara relevant.  

Steg 3 I detta steg grupperas koder till potentiella teman. 

Steg 4 De teman som har valts kontrolleras för att se om de skapar ett 

sammanhängande mönster. Sedan säkerställs att de teman som har valts 

fungerar i relation till datamaterialet, vilket resulterar en tematisk karta över 

analysen. 

Steg 5 I detta steg namnges och definieras valda teman noggrant, så att materialet kan 

tolkas på ett tydligt, sammanhängande sätt.  

Steg 6 När teman har fastställts kan analysen skapas och sammanställas. 

Vi har följt stegen som Braun och Clarke (2006) har ställt upp. När vi hade gått igenom 

materialet noggrant uppmärksammade vi att de tre teman vi använder från KASAM inte 

täckte in allt som informanterna tagit upp. När vi analyserade materialet upptäckte vi att just 

utmaningar, i form av det som var svårt och utmanande i processen var en viktig del, hos både 

klienter och handläggare. Vi lade därför till Utmaning som tema.  

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Trovärdighet är mycket viktigt i vetenskapliga studier, läsaren ska kunna lita på att innehållet 

i studien stämmer. Kvale & Brinkmann (2014) beskriver hur man på olika kan sätt lyfta och 

förstärka studiens validitet och trovärdighet. Svensson & Ahrne (2015) beskriver att 

transparens syftar till en klarhet gentemot läsaren. Triangulering inom kvalitativ forskning 

handlar om att forskaren utgår ifrån teoretiska perspektiv samt olika undersökningsmetoder 

(Svensson & Ahrne, 2015). För att öka reliabiliteten och validiteten i vår studie och underlätta 

för våra informanter, har vi vinnlagt oss om att utforma enkla, koncisa frågor samt definiera 

termer och abstrakta ord i studien. För att säkerställa att informanternas svar stämmer överens 

med det inspelade materialet har uppsatsförfattarna lyssnat på materialet tillsammans och flera 

gånger. Kvale & Brinkmann (2014) beskriver också att man bör vara flera som transkriberar 

intervjuerna, för att undvika misstag i utskriften och uppnå reliabilitet i resultaten. Båda 

uppsatsförfattarna har därför deltagit i transkriberingen av de inspelade intervjuerna.  

Svensson & Ahrne (2015) menar att generaliserbarhet skall tillämpas med försiktighet inom 

kvalitativa studier, då det kan vara svårt att avgöra och dra slutsatser av kvalitativa intervjuer. 

I denna studie har vi inte haft utrymme att genomföra mer än åtta intervjuer. Därmed kan vi 

inte göra anspråk på att studien ska vara generaliserbar. Urvalet är inte heller randomiserat.  

4.6 Etiskt förhållningssätt 

I denna studie har vi att följt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk 

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet & HSFR, 1990). 

De fyra huvudkraven i de forskningsetiska principerna är 



   Tekbas & Rutberg 

17 
 

1) informationskravet 

2) samtyckeskravet 

3) konfidentialitetskravet 

4) nyttjandekravet 

och de syftar till att utgöra ett grundläggande individskydd inom forskning (ibid). 

De fyra huvudkraven har hanterats enligt följande; 

I informationsbrevet vi till skickade till klienterna via socialförvaltningens boendeenhet 

presenterades uppsatsförfattarna, syftet med intervjun samt vad den skulle användas till. Vi 

informerade om att den information som lämnades skulle behandlas säkert så att ingen 

obehörig skulle kunna ta del av den. Vidare informerades om att redovisningen av resultatet 

skulle ske så att ingen individ kunde identifieras. I informationsbrevet framkom också att 

deltagandet var helt frivilligt och att medverkan när som helst kunde avbrytas utan närmare 

motivering. Denna informerade förmedlades även i början av respektive intervjutillfälle.  

De klienter som deltar i denna studie kan sägas höra till en i samhället generell utsatt 

målgrupp. Studenter på grundutbildningen får som regel inte intervjua människor som 

befinner sig i utsatthet. Då socialförvaltningen har önskat hjälp med att ta reda på dessa 

klienters upplevelser har universitet godkänt att vi trots detta får intervjua målgruppen för vår 

uppsats. Vi rådfrågade våra uppdragsgivare om de fanns något vi skulle tänka på i mötet med 

klienterna med hänvisning till ett etiskt förhållningssätt. De hade inget att anföra om det, 

förutom att vi noga skulle informera om att deras uppgifter skulle behandlas anonymt.  

I boendekedjan ingår att hyresgästen ska ha kontakt med socialtjänstens stödteam den första 

tiden. Stödteamets insatser består i såväl praktiskt hjälp med att ta ansvar för det egna boendet 

samt stöd i att fortsätta vara nykter. Stödet är individuellt utformat för varje person. Det finns 

inga garantier för fullständig nykterhet (A. Opgenoorth, personlig kommunikation, 21 april, 

2022). De personer vi intervjuar befinner sig i olika stadier av att hantera dessa utmaningar. 

Vi är medvetna om att de livsomständigheter de har bakom sig och även för närvarande 

befinner sig i, gör att de kan befinna sig i olika grader av social utsatthet. Detta kräver en 

lyhördhet och en fingertoppskänsla av oss som intervjuare. Vi har till stor del låtit klienterna 

styra vad de vill ta upp och hur mycket de vill berätta. Detta förhållningssätt har vi valt för att 

de intervjuade inte ska känna sig utlämnade av närgångna frågor och för att de ska känna sig 

respekterade i intervjusammanhanget.  

5 Resultat och analys 

Detta avsnitt inleds med en presentation av informanterna, ålder och boendesituation 

respektive yrkesroll och antal år på aktuell tjänst. Därefter beskrivs hur deltagarna har upplevt 

processen med att få eget boende. Resultatet av klienternas upplevelse avseende känsla av 

sammanhang (KASAM) redovisas och diskuteras. Därefter presenteras resultatet av 

intervjuerna med de professionella informanterna. De teman vi har använt oss av för att 
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presentera och analysera intervjumaterialet är de tre huvudbegreppen i KASAM, Begriplighet, 

Hanterbarhet och Meningsfullhet.  

Vi har valt att lägga till ytterligare ett tema, Utmaningar för att få en djupare förståelse av 

klienter och professionellas uppfattningar om boendekedjan samt att kunna besvara våra 

frågeställningar. Sedan sammanfattas och jämfördes resultatet som kommit fram i de två 

intervjugrupperna.  

Delar av intervjumaterialet har varit svårt att koda till bara ett av de valda temana. Utifrån de 

svar vi har fått i intervjuerna har framförallt begriplighet och hanterbarhet ibland varit svåra 

att särskilja. Flera av informanternas svar har visat att klienterna upplever att informationen 

från socialtjänsten var otydlig vilket går in i rubriken begriplighet. Vidare framkommer det att 

denna otydlighet, kan leda till att situationen blir svårt att hantera, när de inte förstår 

informationen och det skapas en osäkerhet. Att informationen är tydlig och begriplig är en 

förutsättning för att klienterna ska uppleva att de kan hantera situationen. När klienterna inte 

upplever att situationen är hanterbar är det svårt att känna en meningsfullhet, det gör också 

svårare för handläggarna att motivera klienterna. Hela processen blir lidande. 

Det mesta av materialet har inte varit svårt att koda. I de fall där intervjusvar har tenderat att 

beröra flera teman har vi kodat respektive citat till det tema vi har uppfattat gällt till 

överväldigande del. 

5.1 Presentation av informanter 

Informant 1  är i 50-års åldern och har bott i sin lägenhet i 16 månader. Hen bodde i 

stödboende i 3 år innan han flyttade till en egen bostad. 

Informant 2  är i 30-års åldern och har bott i sin lägenhet i 4 månader. Hen bodde i 

stödboende i 10 månader innan han flyttade till en egen bostad. 

Informant 3  är i 50-års åldern och har bott i sin lägenhet 1,5 år och har nyligen fått 

överta kontraktet. Innan hen flyttade till egen lägenhet bodde hen i 

stödboende i 1,5 år  

Informant 4  är i 30-års åldern och har bott i sin lägenhet i 10 månader. Hen bodde på 

stödboende i fem månader innan hen fick sitt bostadssociala kontrakt. 

Handläggare 1  Handläggare på beroendeenheten, har arbetat ca i två år. 

Yrkesroll: ansvarar för vårdplanering av sociala insatser och eftervård 

Handläggare 2  Handläggare på boendeenheten, har arbetat där i två år. 

Yrkesroll: ansvarar för vårdplanering av sociala insatser och eftervård. 

Personal 3  Personal på stödteamet, har arbetat i yrket sedan 14 år. 

Yrkesroll: Arbetar med stödjande insatser i boendet, bland annat med 

hembesök. 

Handläggare 4  Handläggare på beroendeenheten, har arbetat där i sex år. 

Yrkesroll: Utreder rätten till bistånd till boende. 
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5.2 Resultat 

Begriplighet avser i vilken utsträckning en person upplever inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt gripbara dvs. den information man tar emot är ordnad, sammanhängande och 

tydlig. En människa med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli som de möter 

i framtiden är förutsägbara eller åtminstone att överraskningar går att “ordna” och förklara 

(Jakobsson, 2008). 

Hur upplever klienter i boendekedjan att det stöd de fått av socialtjänsten har fungerat?  

5.2.1 Begriplighet ur klienternas perspektiv 

Informanterna tycker överlag att samarbetet mellan de olika enheterna i processen samt med 

externa parter, har fungerat bra. 

Samtliga informanter tycker att det tog för lång tid att få flytta från stödboende till lägenhet. 

För informant 1 gäller detta både i ett kortare och ett längre perspektiv.  

”Lägenheten stod ju tom de här två månaderna som jag väntade på att flytta hit. 

Så jag hade ju kunnat flytta tidigare om det varit så. Kommunen släppte inte till 

lägenheten helt enkelt” (Informant 1) 

Ingen av de intervjuade klienterna tycker att de har fått tillräcklig information om processen 

och informant 1 framför:  

“Jag förstod inte att jag hade ett 1-årskontrakt…//…Jag vet inte varför jag inte 

förstod…//…min handläggare…//…var jättebra måste jag säga. Jag vet inte om 

jag inte ville förstå men jag fick inte in det i mitt huvud att jag bara hade 1-

årskontrakt, det hade jag missat helt. Jag blev ju sjukskriven…//…så då förlängde 

bostadsenheten kontraktet. Och jag vet inte om det var för att jag blev 

sjukskriven”. (Informant 1) 

Informant 2 berättar att hen blev av med sin lägenhet under tiden hen var på behandlingshem. 

Hen stod då i kö för att få en bostadssocial lägenhet och hade ingenstans att bo. Hen frågade 

då sin handläggare på beroendeenheten om hen kunde åka till sin mamma i en annan del av 

Sverige under tiden han väntade, och fick klartecken för att göra det. När han återvände till 

Uppsala en månad senare hade hans första ansökan om bostadssocialt kontrakt avslutats. Han 

fick då flytta in på stödboende och efter en tid där skickades en ny remiss. Enligt informant 2 

fördröjde detta processen med ca 1 år.  

“Jag lyssnade på dem och sen vart jag ändå avskriven. Och det var ju lite bittert. 

Det var ju så mycket som spelade in för i samma veva fick jag någon ny 

handläggare och så var det semestertider. Så det vart att jag hörde ingenting och 

visste inte vem jag skulle höra av mig till. Så att det var väl det som gjorde att det 

drog ut på tiden”. (informant 2) 

Flera av informanterna upplevde att de inte fick tillräcklig med information, om hur processen med att 

få lägenhet skulle fungera. 
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”Nej det tycker jag inte. Man fick ligga på liksom. Annars händer det ingenting”. 

(informant 3) 

“Alltså, nej kring allt det där fick jag jättedålig information och alla sa olika och 

jag som har Asperger blev ju sönderstressad av att alla säger olika och inte veta 

liksom”. (informant 4) 

Informant 4 tycker att stödteamet har varit mycket bra, att bolla tankar med, till exempel. Det 

blev lite rörigt ett tag då informanten även har boendestöd via LSS. Då hade de ett möte, 

informanten, stödteamet och boendestödet för att prata igenom hur de skulle lägga upp det 

och vem som skulle göra vad och det fungerade utmärkt. Nu är stödteamet inte längre aktiva i 

informantens ärende, enligt den gängse ordningen i boendekedjan. Informanten tycker att det 

känns som ett bra steg, 

“de fattar att det går framåt för mig” (informant 4) 

Informant 4 berättar att hen har Asperger och ADHD. Hen framför att personalen på det 

stödboende henne bodde på inte hade någon kännedom om diagnoserna och inte heller tog 

hänsyn till dem. Hen önskade att personalen hade visat förståelse samt varit mer tydliga med 

informationen som gavs, då hen har svårigheter med otydlighet med anledning av sina 

diagnoser.  

5.2.2 Hanterbarhet ur klientens perspektiv  

Hanterbarhet - till vilken grad man att upplever att de resurser som står till ens förfogande 

kan möta de krav som man ställs inför. Har man en hög känsla av hanterbarhet kommer man 

inte att känna sig som ett offer för det som händer eller tycka att livet behandlar mig orättvist 

(Jakobsson, 2008) 

Majoriteten av informanterna uttrycker att processen med att gå vidare till en egen bostad har 

tagit för lång tid samt upplever att de inte har varit så delaktiga i planeringen och processen 

med att få eget boende. Informant 2 berättar att hen inte informerats tillräckligt om sina 

rättigheter enligt socialtjänstlagen och säger: 

”jag har bara suttit med i båten” (informant 2) 

Informant 3 uttrycker under intervjun: 

“det finns massor av extra bidrag som man kan söka till, men det är inget 

socialtjänsten har meddelat, utan det är något jag får ta reda på själv, vilket jag 

blir väldigt arg över”. (informant 3) 

Informant 1 och informant 4 upplever inte att de har trygghet och stabilitet i sitt boende trots 

att de har fått en lägenhet. Båda bor i bostadsrätter som hyrs ut av socialtjänsten för ett år i 

taget och beskriver en konstant oro, då det inte vet hur det kommer bli i framtiden. Informant 

1 känner också oro för att lägenheten kan sägas upp med kort varsel.  

“Ja, det är ju en oro hela tiden så det är det jag menar att det inte är ett bra 

koncept att utsätta någon för 10 dagars uppsägning från lägenheten hela tiden, 

nej det är inte liksom okej … man blir ju liksom orolig i själen, helt i onödan” 

(informant 1) 
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”Jag tycker man blir som livegen ja ja ja men när man får ett sånt här kontrakt 

jag tycker det är jättebra att det finns de här möjligheten att få en lägenhet men 

det känns ju inte liksom så här tryggt att ha den här pressen på sig hela tiden”. 

(informant 1) 

Informant 4 uttrycker en generell oro över villkoren som är förenade med det bostadssociala 

kontraktet: 

“jag är ju väldigt osäker hela tiden på, liksom det här med lägenheten och så, att 

man bara bor ett år åt gången. Det stressar mig jättemycket och det är inte ens 

säkert att man beviljas förlängning efter 1 år. Så att det är en jättestress för mig 

att jag känner ju inte mig inte trygg någonstans. Känner mig inte trygg här för jag 

vet att den här lägenheten kan ryka på två sekunder om jag tar ett återfall eller 

om någon full eller pundare skulle hitta mig och bara banka på och sånt där. Så 

jag har väldigt mycket oro kring lägenheten och jag vet ju att det inte är 

permanent…//… men jag tror att om jag hade vetat det skulle gå i 4 år då hade 

jag kunnat känna mig lugn, trygg…//… så det är en liksom konstant oro, ja det är 

det”. (informant 4) 

Informant 4 berättar att hen kände sig kränkt under sin vistelse på stödboendet samt berättar 

att personalen kommenterade hens vikt ett flertal gånger. Vidare uppger informant 4 att 

personal på både narkotikaenheten och stödboendet hade bristfällig kännedom om både 

beroendeproblematik och diagnoser. Personal på narkotikaenheten hade framfört till klienten 

att alla är lika. 

”Och så är det ju inte. Alla är olika och man behöver anpassa efter det”. 

(informant 4) 

Informant 4 menar att personalen på narkotikaenheten inte kunde hantera problematiken på ett 

professionellt sätt. Hen berättar vidare att personalen på stödboendet inte hanterade mediciner 

på ett korrekt sätt. När hen flyttade från stödboendet var planeringen att hen skulle hämta ut 

medicin på beroendeenheten för en vecka i taget. Istället fick hen med sig alla sina mediciner, 

vilket hen inte kunde hantera på egen hand.  

Informant 4 berättar att det var flera personer på stödboendet som missbrukade alkohol och 

narkotika. Flera personer på boendet hamnade till och med på avgiftning, många gånger. Hen 

tyckte att det kändes som en ohållbar miljö och ville därifrån så fort som möjligt. Uppger 

vidare att syftet med att vara på stödboende är att bli nykter och drogfri, vilket inte är lätt i 

den miljön. Informant 4 riktar kritik mot att det inte fanns bemanning på det stödboende hen 

var på under kvällar och helger, säger att det är på helgerna det verkligen skulle behövas 

personal. Flera personer på boendet undvek att blåsa i alkomätare genom att gå ut från 

stödboendet när personalen kom för att testa. Hen berättar vidare att personerna på 

stödboendet fick ta vaccin mot covid-19 på sprutbytet. Det kändes inte bra då hen har varit 

sprutnarkoman tidigare. 

Informant 4 påpekar att stödboendet valde att införa nya egna regler efter att corona-

restriktionerna hade hävts, hen säger att personerna på boendet inte fick vistas i köket 

tillsammans, det var bestämda tider och dagar för det. 
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Innan pandemin spenderade vi tid tillsammans och umgicks, vilket var räddningen för många, 

för att kunna hålla sig borta från narkotika samt alkohol. Enligt informant 4 så var det många 

personer på boendet som gick ut i grova återfall, en av personerna hade även fått 

epilepsianfall två gånger under tiden informant 4 var på plats, däremot hade inte personalen 

någon kännedom om det.  

Informant 1 tycker att det är en brist att personalen på flersteget saknar utbildning och 

uppger:  

“De förstår inte liksom det här med beroendeproblematiken” (informant 1) 

Informant 4 återkommer i nedanstående citat till att det saknas förståelse för 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos de professionella i boendekedjan.  

“Först sa de att jag inte fick se lägenheten innan [inflyttning]. Men då ringde min 

LSS-handläggare till dem och sa att hen har autism, hen måste få gå in i 

lägenheten för att bara se, så att hen kan lugna ner sig innan flytten…//…Och då 

ordnade de faktiskt det. För att han på boendeenheten som var min handläggare 

har en son eller dotter som har Autism. Så han fixade så att jag fick kolla på 

lägenheten direkt och det uppskattar jag enormt mycket”. (informant 4) 

5.2.3 Meningsfullhet ur klientens perspektiv 

Meningsfullhet, motivationskomponenten - vikten av att vara delaktig i de processer som 

skapar ens öde såväl som ens dagliga erfarenheter. Denna komponent syftar på i vilken 

utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd dvs. att utmaningar 

välkomnas snarare än ses som en börda (Jakobsson, 2008). 

Alla klienter vi har intervjuat har tyckt att de har haft bra handläggare, några genom hela 

processen och några delvis. Flera av informanterna uttrycker att de har haft tur som har fått 

bra handläggare. 

“Hon hjälpte mig otroligt mycket [handläggaren på beroende], hon var jättebra” 

/ “Jag hade ju tur att jag hade en bra handläggare. Hon motiverade mig ju att 

flytta från flersteget” (informant 1) 

“Faktiskt har hon varit otroligt duktig den här handläggaren jag har på 

bostadsenheten, hon hör av sig ett par gånger i månaden…//…och frågar hur det 

går för mig. Så hon är engagerad, om man säger så. Vi har träffats några gånger 

och hon har visat liksom hur man ska komma vidare och söka på till exempel 

Bostadsförmedlingens hemsida” (informant 1) 

“Personligen så har jag ju haft en makalös tur med handläggare, på alla 

instanser. Så de är mitt stötteteam nu liksom. Jag har ju blivit personlig vän med 

de flesta” (informant 3) 

“Jag har haft tur och fått liksom, ängeln på varje ställe helt enkelt”. (informant 3) 

I nästa mening säger hen att hen har vänner som inte har haft samma tur. De har mött 

handläggare som inte brinner för sitt jobb, som bara går efter reglerna och inte har någon 

känsla för hur personen i fråga faktiskt upplever livet. 
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En annan deltagare upplever att hen har varit delaktig i processen samt framför detta i 

intervjun:  

“Jag tyckte att jag var delaktig i processen och jag hade en jättebra handläggare 

på boendeenheten. Sen fick jag en ny handläggare, jag har aldrig varit med om en 

bättre handläggare, hon jobbar på helt rätt ställe. Jag är så tacksam att jag har 

henne, hon har hjälpt till jättemycket och ringt runt och fixat och donat och 

liksom verkligen ansträngt sig”. (informant 4) 

Informant 3 var nöjd med att handläggaren på bostadsenheten tog hänsyn till hens behov av 

större lägenhet och säger:  

“När jag väl fick [lägenhet] så hade jag tur, jag fick på ett jättebra ställe, fick 

[en] tvåa, eftersom jag har barn”. (informant 3) 

Informant 2, som har bott i flera andra kommuner tidigare uttrycker att hen är positivt 

överraskad över att samarbetet mellan psykiatrin och socialtjänsten fungerat så bra i Uppsala. 

Hen är också nöjd med att hen fick missbruksbehandling så snabbt. 3 veckor efter att hen 

hade tagit kontakt med socialtjänsten var hen på behandlingshem, hen uppger “det ska de ha 

en eloge för”. 

För informant 1 var det meningsfullt att hen kunde hoppa över vissa steg i boendekedjan. Som 

hen själv uttryckte det: 

”Jag slapp härbärge, då jag hade viss inkomst och kunde flytta in på steg två 

direkt. Sedan fick jag flytta direkt från steg två till steg fyra, eftersom det blev 

lediga lägenheter där och jag hade skött mig i 6–7 månader. (Informant 1)  

I studiens resultat framkommer även skillnader i upplevelsen av klienternas vistelse på 

stödboende. Majoriteten av klienterna hade haft en positiv upplevelse av att bo på stödboende. 

Alla är dock eniga om att det inte är bra att bo på stödboende för länge. 

“Det är bra med stödboende för att komma igenom det och ut till eget boende” 

(informant 3) 

Informant 2 är nöjd över hur det fungerar med stödteamet, hen ser det som en trygghet att 

stödteamet finns och berättar:  

“De kommer förbi typ varannan vecka och ringer varje vecka…//…det beror ju på 

hur mycket liksom, hur man mår…//…det går bra för mig, så de anser väl inte att 

de behöver vara där flera gånger i veckan”. (informant 2) 

Vidare framför en av informanterna att det var positivt att stödteamet kom på glesare besök 

under pandemin för att hen då kunde missbruka lite i smyg. 

Klienterna som vi har intervjuat i den här studien, har upplevt att det har varit meningsfullt att 

ingå i boendekedjan och framförallt att få egen lägenhet. En av informanterna uttrycker att det 

är klart att det var positivt men samtidigt lite läskigt. Två av informanterna berättar:  

“jag blev överlycklig! Vi firade som attan jag och tjejen!” (informant 3) 
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“jag var såå lycklig, det var den bästa dagen i mitt liv! Jag var verkligen såå 

lycklig, det var sjukt alltså. Jag trodde ju att jag skulle få någon skitlägenhet i 

Gottsunda, för man får ju inte tacka nej liksom, till det man erbjuds. Men så fick 

jag en jättefin tvåa i …//… Jag var så himla glad”. (informant 4) 

Informanterna uttrycker att det känns bra att ha fått en bostad och att det har varit en trygghet 

för dem att ha tak över huvudet samt att ha en egen nyckel att låsa med. 

“Jag är med i samhället, eller hur man ska säga, inte en lika stor outsider”. 

(informant 2) 

“Absolut. Enormt mycket frihet liksom. Bara att kunna ha sitt eget 

kylskåp…//…Att laga sin egen mat med sina egna grejer”. (informant 3) 

Avslutningsvis uttrycker informant 3 att det kändes mycket meningsfullt att delta i 

undersökningen, då hen ser som sin livsuppgift att arbeta för hemlösas rätt till bostad. Hen 

håller på att starta en förening som ska arbeta med att samla in pengar som ska öronmärkas 

till att bygga bostäder till hemlösa. 

5.3 Vilka utmaningar upplever klienterna har uppkommit med att ha 

eget boende? 

Informant 3 bodde på ett stödboende där de hade gemensam kök, toalett och badrum. Hen 

uppger att det var besvärligt hur andra på boendet uppförde sig, att de inte tog ansvar för att 

hålla rent och snyggt i gemensamma utrymmen. 

Flera av informanterna framför att de lever under ekonomiskt svåra förhållanden, vilket 

påverkar deras livskvalitet negativt. Informant 1 har tills nyligen haft ett arbete. Sedan hen 

blev arbetslös för ett par månader sedan är det kärvt med ekonomin. Hen vill ha ett nytt jobb 

både för att få en bättre ekonomi och för att få rutiner. 

”Ja alltså jag trivs ju jättebra med att jobba. Det har aldrig varit några 

bekymmer för mig och gå upp på morgonen och gå till jobbet. Det har jag gjort så 

mycket. Så jobbet betyder nog relativt mycket”. (informant 1) 

Informant 4 uppger att hen behöver låna pengar av vänner och familj för att kunna försörja 

sig. Flera av informanterna upplever att det är svårt att hålla fullständig nykterhet/drogfrihet 

och kände behov av tumma lite på sanningen inför sin handläggare för att komma vidare till 

processen.  

Flera av informanterna berättar att ensamheten är en svårighet samt att de upplevde att det var 

svårt att vänja sig vid att bo själv de första månaderna. Med en missbrukshistorik är det en 

balansgång att hålla kontakt med sitt gamla nätverk, flera av informanterna uppger att det inte 

kan träffa sina gamla vänner då det medför risk för att hamna i missbruk på nytt. En informant 

berättar att hen har kontakt med sitt gamla kompisgäng, där ingen har problem med missbruk 

och det upplever hen som en stor tillgång.  
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5.4 Hur upplever handläggare som arbetar med boendekedjan att 

arbetssättet fungerar?  

5.4.1 Begriplighet ur professionens perspektiv 

Samtliga handläggare vi har intervjuat tycker att samarbetet med de andra enheterna i 

boendekedjan fungerar bra och att arbetet med boendekedjan är begripligt. Handläggare 4 på 

boendeenheten säger: 

“Det är liksom lättjobbat om man säger så”.  

Handläggare 1 på beroendeenheten uppger att arbetssättet är klart och tydligt. Från det 

professionellas perspektiv är rutinen i arbetet och stegen i processen tydliga. Dock lyfter 

handläggaren att det kan vara en abstrakt diskussion för klienterna. Handläggaren beskriver 

att klienter kan ställa frågor om processen om och om igen då det inte är tillräckligt begripligt 

för klienterna. En enskild händelse såsom ett milt återfall eller störande beteende kan resultera 

i att processen förlängs, perioden om tre månaders nykterhet startar om från början.  

Handläggare 1 framför att klientgruppen kan ha svårt att tolka samt att ta in informationen på 

grund av förekomst av psykossjukdomar, ADD eller andra neuropsykiatriska störningar. 

Därför ges informationen huvudsakligen muntligt. 

På frågan om handläggaren upplever att klienterna har fått tillräcklig information om 

processen svarar handläggare 4 på boendeenheten:  

“Kanske inte nej alltså…//… det kan väl ha varit lite både och tänker jag…//…där 

behöver vi kanske vara lite bättre i samarbetet med beroendeenheterna, utforma 

information från början…//… Men de flesta gånger tycker jag nog att dom vet vad 

det handlar om när dom kommer till mig. Men sen får man informera ändå”. 

(handläggare 4) 

Personal 3 på stödteamet uppger att den information stödteamet får från boendeenheten ibland 

är bristfällig, vissa gånger får personalen på stödteamet ingen information alls, det innebär att 

personalen kommer in för sent. Hen lyfter att arbetet hade varit mer effektivt om stödteamet 

blev inkopplade genast när det uppstår störningar. 

Personal 3 beskriver att en del klienter är kompetenta och kan till exempel göra ansökningar 

på egen hand och andra kan ha svårigheter såsom psykisk ohälsa eller annan samsjukligheten 

som gör att klienten är i behov av mer stöd.  

“Ja för de allra flesta upplever jag nog ändå att de förstår vad det handlar om 

och lite grann vad som krävs av dom också. Vissa är ju mindre benägna att ta 

emot stöd än andra och då får man ju förklara det här ingår liksom. Du får inte 

en egen bostad utan det är bäst att tydliggöra att det här blir nästa steg i den här 

kedjan. Det …//…är ju nån sorts nästa steg i vården på något sätt. (handläggare 

4) 

Handläggare 2 på beroendeenheten beskriver att klienter som bott i stödboende en längre tid 

och som har haft återfall med jämna mellanrum ibland kan bli frustrerade över att remiss till 
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boendeenheten inte har skickats. Men handläggarna menar att klienterna ändå någonstans 

förstår, reglerna är tydliga.  

“det känns som att det liksom inte så mycket liksom krångligheter utan att de 

[klienterna] vet också. Det är ganska tydligt redan från början att ja, det här är 

ett led i det vi kan erbjuda”. (handläggare 2) 

5.4.2 Hanterbarhet ur professionens perspektiv 

Handläggarna var rörande överens om att arbetet i boendekedjan var hanterbart. Handläggare 

4, på bostadsenheten säger så här:  

“Det kommer ju in en hel del men själva utredningsarbetet är ju inte så 

jätteomfattande. Så att det är absolut hanterbart…//… I och med att det finns 

andra professionella inkopplade redan [beroendeenheten m fl] så gör ju det att 

det blir lättare att hantera också, jämfört med personer [klienter] som dyker upp 

och så finns det ingenting. Här finns det ju ett nät, ett professionellt nätverk som 

liksom är aktiverat redan” (handläggare 4). 

Handläggarna anser att arbetet med målgruppen har blivit mer tydligt och därmed mer 

hanterbart, efter att boendekedjan har införts. 

“Det blir ju tydligare hur vi ska jobba med målgruppen liksom. Det blir ju tydligt 

när det finns en tydlig rutin för hur det ska gå till och det är nedskrivet och alla 

som är involverade har liksom godkänt det på nåt sätt, vi och beroendeenheterna 

och högre förvaltningsledningen och så. Det är liksom bestämt att det är så här 

det ska gå till och det är klart att då blir mycket lättare” (handläggare 4). 

Handläggare 4 och 2 beskriver att arbetssättet i boendekedjan har förenklat arbetet med 

målgruppen och därmed gjort det lättare att komma vidare i processen mot eget boende:  

“Innan så var det ju så att då kom klienterna kanske oftast och ansökte själva och 

då fick man liksom gå andra vägar för att säkerställa det här med drogfrihet men 

nu är det ju väldigt tydligt, när dom kommer [till boendeenheten] då är ju 

bedömningen redan klar att det här en person som ska gå vidare. Så det är det 

absolut, det blir mycket lättare och tydligare” (handläggare 4). 

Handläggarna tar även upp att det också finns ekonomiska aspekter att ta hänsyn till för dem i 

sitt arbete, som får effekten att arbetsflödet i boendekedjan blir mer hanterbart, jämfört med 

hur det har varit tidigare. Handläggare 4 säger:  

“Det finns väl även ekonomiska faktorer bakom också just för att få ett bättre 

flöde i stödboenden och också för att frigöra platser där, för dem som behöver 

det. Tidigare har väl folk blivit lite kvar på stödboendena länge”. (handläggare 4) 

Handläggare 1 på beroendeenheten lyfter att samarbetet mellan flera olika enheter fungerar 

utmärkt, hen uppger vidare att deras samarbetspartner vill kunna göra en förändring och 

komma vidare i processen. Varje enhet tar ansvar för sin del i planeringen. Handläggare 1 

beskriver att beroendeenhetens stöd motiverar klienterna att bli mer delaktiga i processen. 

Handläggare 1 anser att det är hanterbart utifrån den biten och berättar vidare att det finns 
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klienter som inte önskar att ta emot stöd, då skapas en konflikt mellan vad myndigheten anser 

att klienten ska ha för stöd samt vad klienten själv önskar.  

5.4.3 Meningsfullhet ur professionens perspektiv  

Handläggare 1 på beroendeenheten upplever att arbetssättet är meningsfullt för hen som 

handläggare och uppger vidare att de motiverar sina klienter till att uppnå ett eget boende i 

framtiden på den reguljära bostadsmarknaden trots att många klienter har svårigheter utöver 

missbruksproblematik i sitt liv. Handläggaren menar att en bostad är mycket mer än endast en 

yta, det är en grund och en trygghet i vardagen. Klienterna upplever en trygghet när de har 

någonstans att bo tills vidare utan att någon individ kan ifrågasätta det.  

Boendefrågan är extra viktig för dem som har barn, då socialtjänstens barnenheter inte anser 

att barn ska vistas hos föräldrar som befinner sig på institution tillsammans med andra 

missbrukare, handläggaren framför att arbetet därför är meningsfullt på många olika sätt.  

Handläggarna är överens om att arbetet med boendekedjan är meningsfullt, både sett ur det 

professionella perspektivet och ur klientens perspektiv. Den allmänna uppfattningen bland de 

handläggare vi har intervjuat är att boendekedjan har gjort det lättare för klienterna att komma 

ut i egen bostad. Det är också fler klienter än tidigare som får den hjälpen, för att arbetet är 

formaliserat i en boendekedja och flödet genom kedjan är bättre än hur det såg ut innan. 

“Det underlättar ju för en grupp som många gånger har kanske svårt att komma 

vidare annars på egen hand” (handläggare 4) 

Handläggare 2 på beroendeenheten uttrycker att klienternas drivkraft i form av motivation till 

att komma vidare, är en tillgång i arbetet. 

“Om man har levt i hemlöshet länge är eget kontrakt något som man kanske bara 

har kunnat drömma om tidigare. Vilket gör att klienterna har en stor motivation 

till eget boende”. (handläggare 2) 

Handläggare 2 på beroendeenheten berättar att blir det lättare för de professionella att få in 

nya personer på stödboenden då det blir en ruljangs, ett flöde genom kedjan, när man har varit 

på behandlingshem så finns det någonting som kan ta vid här hemma. Det har blivit lättare för 

klienten att komma vidare i sin självständighet också.  

Personal 3 på stödteamet uppger att ensamhetsproblematiken är stor i den här klientgruppen, 

kontakten med stödteamet är betydelsefull för klienter som nyligen har kommit ut i en egen 

bostad.  

5.5 Utmaning ur professionens perspektiv 

Personal 3 på stödteamet uppger att den största utmaningen i det här arbetet är att försöka 

skapa förändring, klientgruppen som vi arbetar med är lite uppgivna och har det tufft i 

vardagen, stödteamet strävar för att öka klientens självförtroende samt öka tillit. Hen uppger 

vidare att det många gånger inte är enkelt då psykisk ohälsa finns med i bilden, en del har 

varit med om väldigt mycket, det är både svårt och spännande att vara med och göra skillnad i 

deras process.  
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“Jaa, många har ju varit med ganska länge och ja vad ska man säga, att tron på 

sin egen förmåga är ganska låg då är det ju liksom tycker jag att det är väldigt 

spännande att höja den där nivån, lite grann. Det är väl det jag tycker är 

spännande och svårt, man ska veta när man ska gå på man och veta när man ska 

backa. Det där är ju en skör lina att gå på, man får lära sig”(Personal 3) 

Handläggare 1 på beroendeenheten uppger att det är svårt att arbeta med den här 

klientgruppen då mycket är impulsstyrt, dels med anledning av missbruksaspekter, dels på 

grund av övrig samsjuklighet.  

Handläggare 4 på boendeenheten säger:  

“det skulle väl kanske möjligen vara att…//…de som kanske inte är så motiverade 

ta sig vidare fast de skulle någonstans kanske må bättre av det. 

Motivationsarbetet, det är väl det som är mest utmanande.” (handläggare 4) 

Handläggare 2 tycker att det kan vara en utmaning i arbetet när det har fungerat bra på 

stödboendet, klienten har hållit sin nykterhet/drogfrihet men boendeenheten avvisar remissen 

för att det finns andra problem.  

5.6 Analys 

5.6.1 Klienters upplevelse av Socialtjänstens stöd 

I detta avsnitt redovisas resultaten av studiens första frågeställning: 

Hur upplever klienter i missbruk att det stöd de fått av socialtjänsten, i processen att få en 

egen bostad, har fungerat? 

Materialet har analyserats utifrån de tre bärande komponenterna i KASAM, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet.  

Utifrån studiens resultat har det visat sig att majoriteten av informanterna upplever att de har 

haft bra handläggare som har motiverat dem till att flytta till en egen bostad. I KASAM 

benämns meningsfullhet som motivationskomponenten. Jakobsson (2008) beskriver 

meningsfullhet som vikten av att vara delaktig i de processer som berör en. I studiens kontext 

innebär det att informanterna har upplevt en delaktighet i processen samt upplevt att de har en 

meningsfull relation med sin handläggare. Flera uttrycker att de har haft tur som har fått så 

bra handläggare och säger samtidigt att de har vänner som inte har haft samma tur. Vännerna 

har mött handläggare som inte brinner för sitt jobb, som bara går efter reglerna och inte har 

någon känsla för hur personen i fråga faktiskt upplever livet.  

Det ter sig lite märkligt att flera informanter tror att just deras positiva upplevelser utgör 

undantag. En förklaring skulle kunna vara att detta springer ur en känsla av att tillhöra en 

marginaliserad grupp som det är fritt fram att behandla illa. Att leva i missbruk och hemlöshet 

är att leva i utanförskap, vilket kan leda till att man utvecklar en låg tilltro till samhället. 

Informanterna signalerar på olika sätt att de upplever sig vara i underläge gentemot 

majoritetssamhället. Två av informanterna säger att de inte har drivit på processen, utan mer 

stillatigande inväntat att de ska erbjudas en lägenhet. De andra två har gjort sina röster hörda 
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och aktivt ställt frågor om vad som händer, hur processen går, försökt driva på för att komma 

till lägenhet fortare. Här är det viktigt att komma ihåg att informanterna, likaväl som 

målgruppen som helhet, inte utgör en homogen grupp. De är individer med olika 

förutsättningar, preferenser och personligheter. 

Vidare uppger informanterna att samarbetet mellan olika enheter i socialtjänsten har upplevts 

positivt samt uttrycker att det har fungerat effektivt.  

I resultaten visar det sig att informanterna har upplevt att det har varit meningsfullt att ingå i 

boendekedjan. 

Jakobsson (2008) beskriver att hanterbarhet innebär i vilken grad man upplever att de resurser 

som står till ens förfogande kan möta de krav som man ställs inför. Den som har en hög 

känsla av hanterbarhet kommer inte känna sig som ett offer för det som händer eller uppleva 

att livet behandlar en orättvist (Jakobsson, 2008). Utifrån studiens resultat kan vi se att en 

informant upplevde att stödboendet hen vistades på behandlade hen orättvist. De andra tre 

informanterna uttryckte att de hade både positiva samt negativa upplevelser på stödboendet. 

Samtliga informanter i studien känner en frustration över att processen med att få egen 

lägenhet tog lång tid. En orsak till detta kan vara att klienten inte fullt ut förstår kraven för att 

få flytta till nästa steg i processen.  

Det kan också vara så att klienten inte vill förstå stegen i processen. Ett exempel på det kan 

vara de fall då klienterna inte klarar nykterhetskraven. Kravet på tre månaders absolut 

nykterhet/drogfrihet kan vara svårt att uppfylla. Tre månader kan en lång tid i det här 

sammanhanget, för någon med missbruksproblematik. Om man har tagit ett återfall eller 

uppträtt störande på stödboendet backar man till ett tidigare steg i processen och påbörjar en 

ny 3-månadersperiod för att uppvisa nykterhet. Enligt handläggarnas beskrivning är det här 

något som förekommer ganska frekvent. En annan orsak till att bli kvar lång tid på 

stödboende kan vara att man inte har funktion för att klara sina vardagliga aktiviteter. Då kan 

stödåtgärder från till exempel omsorgsförvaltningen behöva sättas in, innan personen bedöms 

klara av ett eget boende.  

Informanterna tyckte att idéen med stödboende var bra, det är bra att det finns ett mellansteg 

mellan gatan/behandlingshem och eget boende. Flera hade dock negativa erfarenheter av 

upplevelsen av att bo på stödboende. Framförallt gällde det personalens kompetens och 

uppförande. Två av våra informanter tyckte att det var en brist att personalen var outbildad 

och uttryckte att de saknade förståelse för missbruksproblematik. En informant sade också att 

personalen saknade kunskap om neuropsykiatriska diagnoser. Hen berättade att hen behövde 

få se sin lägenhet innan inflyttning, med hänvisning till sin autism. Hen menade att detta blev 

möjligt endast tack vare att boendehandläggaren hade ett barn med autism, och därmed 

förståelse för problematiken. Att hänsyn till diagnos tas i sådana här situationer får inte bero 

på ’snällhet’ hos enskilda handläggare, det måste vara inbyggt i det professionella arbetssättet.  

En annan aspekt som togs upp i intervjusvaren var att det saknades personal på stödboendet 

på kvällar och helger, vilket informanten sa gjorde att de boende missbrukade på boendet. Om 

en bristfällig bemanning leder till att klienter fortsätter att missbruka, förvårar det processen 



   Tekbas & Rutberg 

30 
 

med att bli drogfri/nykter och det i sin tur försvårar för klienterna att gå vidare i 

boendekedjan. 

Klienterna uttrycker i sina intervjusvar att de upplever att de inte har fått tillräcklig 

information om processen. Handläggarna anser däremot till överväldigande del att 

information som ges är tydlig och att klienterna förstår vad som gäller. En handläggare säger 

dock att informationen kan uppfattas som abstrakt av klienterna, till exempel till följd av 

kognitiva svårigheter, till exempel på grund av neuropsykiatriska nedsättningar eller psykisk 

ohälsa. Klienten är dessutom i en beroendeställning och underordnad handläggaren, vilket kan 

påverka hur de uttrycker sig i samtalen. Det är möjligt att de vill framstå som ansvarsfulla och 

kapabla i situationen, och därmed inte vill visa att de inte riktigt förstått villkoren och 

processen. En analys utifrån KASAM (Jakobsson, 2008) skulle innebära att informanterna 

som ingick i boendekedjan har känt att det är svårt att tolka informationen som de har fått.  

Klienternas uppfattning tyder på en låg grad av begriplighet, det vill säga de tycker inte att 

inre och yttre stimuli är förnuftsmässigt gripbara, att informationen är ordnad, 

sammanhängande och tydlig. Handläggarnas svar korresponderar istället till en hög grad av 

begriplighet, de tycker att informationen är tydlig och begriplig (Johansson, 

2008). Diskrepansen mellan klienternas och de professionellas uppfattning om tydligheten i 

den information som ges korresponderar till begriplighetskomponenten i KASAM. 

Två av informanterna uttryckte att de inte kände någon riktig trygghet och stabilitet i sin 

boendesituation, trots att de har flyttat till lägenhet med bostadssocialt kontrakt. Förmodligen 

beror detta på att de båda bor i bostadsrätter som hyrs ut av socialtjänsten för ett år i taget. De 

beskriver en konstant oro, över att inte veta hur det kommer bli i framtiden. Att kommunen 

till stor del använder sig av bostadsrätter för de bostadssociala kontrakten beror på flera saker. 

Dels är det brist på hyresrätter (källa Uppsala Kommun) dels är det många klienter som inte 

kan bo i hyresrätt på grund av att de har hyresskulder, som gör att de inte accepteras som 

hyresgäster av hyresvärdarna. Den aspekten går i många fall således inte att göra något år. 

Men kanske skulle förbättrade kommunikationsinsatser kunna förbättra minska oron för 

framtiden hos klienterna. 

Hanterbarhet enligt KASAM innebär vill vilken grad man upplever att de resurser som står till 

ens förfogande kan möta de krav som man ställs inför. De exempel som ovan nämndes som 

skäl till att tiden på stödboende blir kan bli långvarig kan kopplas till en låg grad av 

hanterbarhet och därmed bidra till en låg känsla av sammanhang, KASAM (Johansson, 2008).  

Informanterna i studien har uppgett att de inte arbetar idag på grund av olika skäl. En av 

informanterna har arbetat tills nyligen men är idag arbetslös, hen söker nytt jobb och vill börja 

arbeta återigen så snart som möjligt. Komponenten meningsfullhet innebär enligt Jakobsson 

(2008) att individen känner att livet har en känslomässig innebörd. Informanten uttrycker 

vidare att arbete ger en meningsfullhet och en struktur åt vardagen, som hen saknar. 

5.6.2 Klienters upplevelse av utmaningar med att ha eget boende 

I detta avsnitt redovisas resultaten av studiens andra frågeställning: 

Vilka utmaningar upplever klienterna har uppkommit med att ha eget boende? 
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Vi har valt att ha med denna frågeställning som ligger utanför begreppen i KASAM därför att 

utmaningar känns som en mycket central del av livet som hemlös och på väg mot ett stabilare 

boende i en boendekedja. 

En av de största utmaningarna med att ha eget boende är ensamheten, tyckte våra informanter. 

När en hemlös person flyttar till egen lägenhet lämnar hen, tvärt eller gradvis, 

missbrukarvärlden. Inte bara praktiskt utan också mentalt. Att lämna en gemenskap som man 

kanske har tillhört under lång tid har definitivt sina utmaningar. Tre av de fyra informanterna 

pratade under intervjun om att de kände sig ensamma och flera av dem uppgav att de satt 

mycket ensamma i sina lägenheter. En av dessa personer hade börjat vara hundvakt flera 

dagar i veckan, vilket gjorde att hen kom ut på regelbunden basis. Detta upplevde hen som 

mycket positivt, det fick hen att må mycket bättre. Den fjärde informanten hade ett större 

nätverk än de andra. Hen umgicks både med före detta grannar som bodde kvar på 

stödboendet och ett gammalt kompisgäng där ingen hade missbruksproblem. Två av 

informanterna uppgav tydligt under intervjun att de hade sett sig tvungna att bryta med sitt 

gamla nätverk, för att inte riskera att dras ned i missbruk på nytt. En av informanterna hade 

delvis men inte helt brutit med sitt gamla nätverk, vilket upplevdes som problematiskt, just 

med tanke på risken av själv hamna i missbruk igen. Handläggarna, inte minst vår informant 

från Stödteamet, bekräftar att ensamhet är ett stort problem för den grupp människor de 

arbetar med. 

En av informanterna har bott på olika institutioner större delen av sitt liv. Hen uppgav en 

dubbelhet, samtidigt som det var otroligt skönt att ha en egen bostad så var det en ovan 

situation att sköta ett hem och att vara ensam så mycket. Hen berättade att hen inte lagade 

någon mat, att hen inte kunde. De andra informanterna uppgav inte några problem med att 

sköta boendet utan uttryckte att det hade de gjort förut, så det var inga konstigheter. 

En annan stor utmaning är ekonomin. En informant som har ersättning från Försäkringskassan 

uppger att hen behöver låna pengar av vänner och familj för att kunna få det att gå runt. Det 

gör att hen inte kan få kompletterande försörjningsstöd, så det blir något av en ond cirkel. 

5.6.3 Handläggarens upplevelse av arbetssättet 

I detta avsnitt redovisas resultaten av den tredje frågeställningen: 

Hur upplever handläggare som arbetar med boendekedjan vård-stödboende att arbetssättet 

fungerar?  

I vår studie har flera handläggare nämnt att arbetet med boendekedjan känns meningsfullt, att 

kunna motivera klienterna till att flytta till en egen bostad, innebär en meningsfullhet för 

målgruppen. Enligt Jakobssons (2008) benämning av meningsfullhet så innebär det i vilken 

grad individen upplever att livet har en innebörd. För handläggarna är det betydelsefullt att 

arbetsmetoden har medfört en effektivitet i arbetet med målgruppen, processen är enklare och 

leder till att fler får möjlighet att flytta till egen bostad. 

En handläggare uttrycker att samarbetet med alla aktörer som är involverade, boendeenheten, 

försörjningsstödsenheten kriminalvården och stödteamet fungerar enastående. Handläggarna 

beskriver att socialtjänsten och deras externa samarbetsparter tar ansvar för sin del och arbetar 
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för att klienterna ska kunna leva under trygga och goda förhållanden samt få ett självständigt 

liv som möjligt.  

Hanterbarhet enligt Jakobssons (2008) innebär att individen känner en inflytande över sitt 

eget liv samt kan möta de krav som hen ställs inför.  

Den övervägande uppfattningen bland handläggarna är att informationen som ges till 

klienterna är begriplig och förstås av klienterna. En handläggare på beroendeenheten uppger 

dock att informationen inte alltid är lätt att förstå för klienterna och att de många gånger under 

möten upprepar sina frågor kring processen. Mötet mellan klient och handläggare är mycket 

viktigt för att kunna förmedla tydlig information. Handläggarna nämner att det är extra 

betydelsefullt att ha fysiska möten med denna klientgrupp, då målgruppen generellt sett har 

lättare att ta till sig muntlig information än skriftlig. Detta kan bero på att många av klienterna 

har kognitiva svårigheter, som kan bero på själva missbruket eller på sidodiagnoser. 

Sammantaget gör detta klienterna i denna målgrupp behöver extra tydlighet. Informationen 

om processen och dess villkor kan behöva tas upp vid flera tillfällen, för att klienterna ska 

förstå och känna sig delaktiga i sin process. 

Begriplighet enligt Jakobsson (2008) innebär om förmågan att tolka, uppleva information som 

strukturerad och ordnad. Den som upplever hög grad av begriplighet förväntar sig att de 

stimuli som de möter i framtiden är förutsägbara eller åtminstone att överraskningar går att 

ordna och förklara. Två av våra informanter uppgav att de upplevde informationen från 

socialtjänsten som otydligt, vilket ledde till att processen med att få lägenhet förlängdes. 

Informanterna uttryckte att detta skapade en frustration. Handläggare på beroendeenheten 

lyfter att vissa delar i processen kan upplevas obegripligt för klienterna, vilket kan medföra en 

risk för återfall. Handläggaren menar att klienten kan få en känsla av att aldrig komma vidare 

i sin process samt sakna ett sammanhang. En av informanterna önskade att de hade haft fler 

möten med handläggare, för att öka förståelsen och känna sig involverad i processen.  

6 Slutdiskussion och framtida forskning 

6.1 Summering 

I studien har framkommit att det finns olika svårigheter hos målgruppen utöver 

missbruksproblematiken, till exempel psykisk ohälsa och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Detta kan inverka på förmågan att ta emot information. Handläggarna 

uppfattning är att informationen som förmedlas till klienterna huvudsakligen är tydlig. 

Klienterna uttrycker snarare motsatsen. Det sammanlagda resultatet tyder på att 

informationsöverföringen mellan handläggare och klient behöver vara ännu tydligare för att 

klienterna ska förstå och känna sig involverade och delaktiga. Kanske handlar det om att få 

höra informationen flera gånger. Det kan också ha att göra med hur informationen förmedlas. 

Man skulle kunna komplettera den muntliga informationen med visuella verktyg som till 

exempel en tidslinje eller ett flödesschema för att illustrera processen. 
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Klienterna är nöjda med sina handläggare och tycker överlag att de har fått bra hjälp i 

boendekedjans process. Klienterna förmedlar att motivationen från handläggarna har hjälpt 

dem mot en större självständighet. 

Utifrån vår undersökning har vi kommit fram till att förhållandena på stödboendena skulle 

kunna förbättras. Upplevelsen av att bo på stödboende har av informanternas svar har i många 

fall visat sig vara negativ. Många av de negativa erfarenheter som klienterna har berättat om 

under intervjuerna har samband med bemötande. Vår slutsats är att ett gott bemötande är ännu 

viktigare för denna klientgrupp som ofta också har andra problem och som kanske redan från 

början känner att de är i ett underläge. 

Utifrån vår undersökning tror vi att det finns behov av att bemanna även stödboendet för 

kvinnor, Idun, dygnet runt, för att skapa likvärdiga möjligheter för kvinnor och män att bli 

drogfria.  

Handläggarna är överens om att arbetssättet har gjort arbetet enklare och tydligare, samt att 

det har skapat ett bättre flöde boendekedjan. Detta är positivt för klienterna, det gör det 

möjligt för dem att få en egen lägenhet fortare.  

Personal från stödteamet upplever att de skulle kunna hjälpa klienterna på ett bättre sätt om de 

fick information från socialtjänsten i ett tidigare skede. 

6.2 Studien i ljuset av tidigare forskning 

Swärd (1999) menar att hemlöshet opererar på makro, meso och mikronivå. Han menar att det 

är viktigt att vara uppmärksam på hur dessa nivåer interagerar i skapandet av hemlöshet. 

Utifrån dessa nivåer kan vi se att kommunens insatser mot hemlöshet rör sig på mesonivån, 

medan klienterna rör sig på mikronivån. Detta är något vi bara konstaterar, vår uppsats 

handlar dock om att granska en åtgärd mot hemlöshet, inte skapandet av hemlöshet. 

Den modell som Wirehag beskriver motsvarar den modell som socialförvaltningen i Uppsala 

använder för boendekedjan. Wirehag (2019) konstaterar att inom trappstegsmodellen bör 

individen i första hand bli drogfri och sedan gå igenom ett antal steg, där man gradvis visar att 

man kan klara av att vara nykter och hantera en bostad. 

I den här studien har vi sett att trappstegsmodellen är en bra metod för att klienter med 

missbruksproblem ska kunna komma vidare till en egen bostad. Wirehags (2021) 

undersökning visar att de bostad först modeller som svenska kommuner använder, i själva 

verket inte är renodlade bostad först modeller. Vidare framkommer det i Wirehags (2021) 

forskning att flera svenska kommuner uppger att de vill minska antalet steg i 

trappstegsmodellen, genom sina varianter av bostads först modeller. Denna ambition att 

förkorta och förenkla processen med att få en egen bostad, det stämmer väl överens med vad 

klienterna i vår undersökning önskar. Informanterna i studien ger samtliga uttryck för att de 

tycker att processen med att få egen lägenhet är för lång. Om processen är lång och krånglig 

kan det leda till att klienterna inte har uthållighet att stanna kvar i processen. 

Det finns mycket forskning om hemlöshet men forskningen om boendekedjor är begränsad. 

Därför är det svårt att direkt koppla vår undersökning till tidigare forskning.  
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Vår studie kan bidra till kunskap om klienters upplevelser av att ingå i en boendekedja och 

vara till hjälp i socialtjänstens arbete med att hjälpa människor med missbruksproblematik att 

få och kunna behålla en bostad. Vi hoppas också att studien ska inspirera till ytterligare 

forskning kring boendekedjor.  

6.3 Teoridiskussion i relation till analys 

Vi har använt teorin om KASAM, känsla av sammanhang, som teoretiskt verktyg för att 

analysera resultatet i vår studie. För att fånga bredden i informanternas svar har vi lagt till 

begreppet utmaning. De valda teoretiska perspektivet och dess begrepp användes för att bilda 

förståelse för insatsernas karaktär samt effektivitet baserat på informanternas upplevelser.  

Begreppet begriplighet korresponderar till klienternas upplevelse av det som har varit 

förståeligt respektive otydligt i processen i boendekedjan. På samma sätt svarar begreppet mot 

handläggarnas uppfattning om tydlighet inom arbetssättet. Enligt Jakobsson (2008) innebär 

begriplighet att information man tar emot är ordnad, sammanhängande och begriplig. Att utgå 

ifrån komponenten begriplighet kan bidra med en förståelse kring om informationen som 

klienterna tar emot är begriplig eller inte.  

Begreppet hanterbarhet har varit till hjälp för att analysera om klienterna upplever att de har 

varit delaktiga i sin process samt av deras upplevelse på stödboende. Jakobsson (2008) menar 

att hanterbarhet handlar om att till vilken grad individen upplever att de resurser som står till 

ens förfogande kan möta de krav som man ställs inför. Har man en hög känsla av hanterbarhet 

kommer individen inte känna sig som ett offer eller att livet behandlar en orättvist. För 

handläggarnas del relaterar begreppet hanterbarhet till hur de upplever att arbetssättet har 

underlättat arbetet med målgruppen, gjort det enklare, smidigare och mer framkomligt.  

Begreppet meningsfullhet inkluderar vad klienterna har upplevt som meningsfullt i sin 

process och på stödboenden. Enligt Jakobsson (2008) innebär meningsfullhet en upplevelse 

av att vara delaktiga i de processer som skapar ens öde såväl som dagliga erfarenheter. Det 

syftar också på i vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd. I 

relation till handläggarna innebär meningsfullhet på vilket sätt deras arbete har betydelse för 

att göra skillnad för klienterna 

Begreppet utmaning fångade klienternas upplevelse av processen, vad de har upplevt som 

utmaningar i boendekedjan samt med att ha egen lägenhet. Vi valde att ha med begreppet 

utmaning i studien för att mer fullödigt kunna fånga klienternas upplevelser av sin 

livssituation. Även handläggarnas utmaningar i arbetet lyfts. 

6.4 Metoddiskussion i förhållande till resultat och analys  

Utifrån vår studie och dess frågeställningar, anser vi att en kvalitativ undersökningsmetod är 

mest lämpad. En kvalitativ ansats gav har givit oss möjlighet att få en djupare förståelse av 

hur klienter som har gått igenom boendekedjan har upplevt insatsen samt hur professionella 

som arbetar med boendekedjan tycker att den fungerar och vilka utmaningar de ställs inför i 

sitt arbete.  



   Tekbas & Rutberg 

35 
 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer för att kunna fånga en djupare förståelse 

av informanternas upplevelse av processen, än vad mer strukturerade intervjuer eller en 

enkätundersökning skulle ha givit oss. 

Två intervjuguider användes, en för klienter och en för professionella, för att fånga de olika 

perspektiven. 

Vårt fokus är primärt att synliggöra klienternas perspektiv, deras egen upplevelse, förståelse 

och inställning till modellen. Intervjuerna med de professionella syftade huvudsakligen till att 

ge oss en bättre förståelse av arbetsmetoden och hur den fungerar samt kunna tolka 

klienternas svar.  

Vi har endast kunnat intervjua fyra klienter. Det är svårt att generalisera då gruppen vi 

intervjuade är så pass liten.  

De klienter som deltog i studien var mycket engagerade och angelägna om att få berätta om 

sina upplevelser. På grund av praktiska skäl genomfördes två av klientintervjuerna per 

telefon. Vi var på förhand lite oroliga att det kontaktformatet skulle kunna leda till torftiga 

intervjuer där det inte framkom så mycket. Men så blev inte alls fallet. Informanterna som 

intervjuades per telefon var lika aktiva och delaktiga i sina intervjuer som de klienter som vi 

träffade fysiskt.  

6.5 Studiens relevans för socialt arbete som forskning och praktik 

Vi tror att vår studie kan bidra till att professionella inom socialt arbete får en djupare 

förståelse för hur hemlösa klienter i missbruk upplever sina insatser. Vi hoppas att missnöjet 

med stödboenden som klienterna har förmedlat kan leda till att personal på stödboenden får en 

bättre utbildning i missbruksproblematik samt ett förbättrat bemötande i relation till klienten. 

Informationen kan göras ännu mer tydlig genom att använda visuella verktyg som tidslinjer. 

Resultatet av undersökningen kan vara intressant att ta del av även för enheter i andra 

kommuner som arbetar med målgruppen hemlösa med missbruksproblematik, även om de 

inte organiserar sitt arbete med målgruppen på exakt samma sätt. 

Det har varit svårt att hitta forskning om boendekedjor inom kontexten klienter med 

missbruksproblematik. Vi tycker att det vore intressant att se mer forskning om detta. Vi 

upplever att bristen på forskning inom området leder till att hemlösa inte ges möjligheter att 

förändra sina liv och bli mer delaktiga samhället. Flera av de hemlösa vi har intervjuat har 

uttryckt att de känner ett utanförskap och att de har velat delta i undersökningen för att göra 

sina erfarenheter kända. Vår studie har i liten skala undersökt hur boendekedjan fungerar ur 

både ett mikro-, och ett meso-perspektiv. Det vore värdefullt med fler och större studier på 

hur samspelet mellan handläggare (meso-perspektiv) och klienter (mikro-perspektiv) påverkar 

utkomsten/effektiviteten av vård-boendekedjor. Om fler studier genomförs inom ämnet kan 

jämförelser av olika varianter och upplägg göras, som torde kunna leda fram till bättre och 

mer effektiva arbetssätt. I förlängningen skulle det kunna ge effekter även på makro-

perspektiv, det vill säga påverka hur man arbetar med hemlöshet på ett nationellt plan. Något 

annat som det vore intressant att forska om är bakgrundsparametrar hos klienter som ingår i 

boendekedjan, finns det gemensamma faktorer för dem som lyckas respektive misslyckas med 
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att behålla sin bostad? På så sätt skulle man kunna göra insatsen mer riktad. Uppsala kommun 

har endast arbetat i två år med denna boendekedja. En återkommande, systematisk 

utvärdering av arbetssättet skulle kunna ge ytterligare och fortlöpande svar på hur 

boendekedjan fungerar.  
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8 Bilagor  

8.1 Bilaga 1 - Intervjufrågor till klienter  

 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

 

1.  Hur gammal är du? 

 

2.  Hur länge har du bott i din bostad?  

 

3.  Hur länge hade du bott i stödboendet innan, hur fungerade det? 

 

3.  Hur lång tid tog det innan du kunde flytta in, från att det var bestämt till att det skedde? 

 

 

4.  Hur reagerade du när du fick erbjudande om lägenheten?  

Kände du dig redo, kändes det läskigt/bra, positivt/negativt utmanande? 

 

5. Ungefär när uppstod det problem med din tidigare boendesituation? 

 

Begriplighet 

 

6.  Har du fått tillräcklig information kring processens alla delar? 

 

7.  Fick du information kring dina rättigheter enligt Socialtjänstlagen? 

 

 

Hanterbarhet 
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8.  Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra? 

9.  Hur upplever du att samarbetet mellan de olika enheterna som är inblandade i processen har 

fungerat? 

 

9.  Är det något som har saknats/ eller kunde ha genomförts på ett annat sätt?  

 

10. Har du haft möjlighet att påverka din planering?  

Upplevde du att du fick delta i processen?  

 

11. Hur har du upplevt socialtjänstens insatser/stöd innan inflyttningen? 

 

12. Hur har du upplevt socialtjänstens insatser/stöd efter inflyttningen? 

 

Meningsfullhet  

13. Vilka utmaningar upplever du har uppkommit med att ha eget boende? 

 

14. Har det funnits svårigheter i processen och hur har du hanterat det? 

 

15. Har du haft/har stöd från någon annan, eget nätverk? 

 

16. Upplever du att ditt liv har blivit mer stabilt sedan du flyttade till egen lägenhet? På vilket sätt? 

 

17. Var tror du att bor om 1 respektive 5 år? 
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8.2 Bilaga 2 - Intervjufrågor till professionella 

 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

 

1.  Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du jobbat inom den enhet du arbetar på och kan du beskriva dina 

arbetsuppgifter? 

3. Kan du beskriva arbetsprocessen, hur det ser ut samt vad som sker i de olika stegen? 

4. Hur länge har du arbetat med klientgruppen hemlösa missbrukare? 

5. Hur länge har du arbetat med boendekedja vård-stödboende? 

6. Hur skiljer sig arbetet i denna boendekedja från annat arbete med målgruppen? 

7. Hur ser samarbetet mellan de olika enheterna i processen ut?  

-Har ni samarbete med andra aktörer, vilka? och hur fungerar det?  

8. Upplever ni att arbetet med denna boendekedja är  

- begripligt? 

 -hanterbart 

 -meningsfullt? 

9. Upplever du att klienterna förstår stegen i processen? upplever du att klienterna får tillräckligt 

information?  

10. Vad är den största utmaningen för dig i det här arbetet?  

11. Upplever du att arbetssättet, boendekedja vård-stödboende, har underlättat arbetet med 

målgruppen? 

-har arbetssättet medfört någon förbättring för er som professionella? 

-respektive för klienterna? 


