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ABSTRACT 
 
Title: ”It’s not supposed to be a bloody hangout where you bring people and stuff” 
A study on how homeless clients feels about living in communal group homes provided to 
them by the social services. 
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Johansson Markus 
Kotz Jane 
 
The purpose of this paper has been to gain knowledge about homeless clients view on their 
housing situation.  And also to learn more about how clients perceive the possibility to change 
and how they feel they are being treated at the social services collective housing facilities. A 
qualitative approach has been used in order to answer these questions. The empirical material 
consists of seven interviews with people currently staying at the communal homes mentioned 
above. The study’s frame of interpretation has consisted of theories and research about 
changing processes and strategies to counteract homelessness. Role theory has also been used 
in order to provide a deeper understanding of the interaction between individuals and between 
individual and organisation.  
 
The results in general show that it is hard to feel at home in an institutional setting. This has 
mainly to do with the unequal power structure that exists in such places. The study shows that 
under such circumstances oppressed people develop resistance strategies in order to cope. 
Furthermore the results points to the fact that resistance is more likely to occur when you’re 
feeling that you have no influence on your own future life situation. It is vital for the 
residents’ well being to be able to have an active part in their living situation. Those who feel 
they get adequate help in the institution are most likely to see the stay as a positive 
experience.  
 
The role of the staff is primarily limited to helping out with practical things. This can be seen 
as a way of helping the residents to adapt to society’s rules. Someone thinks that the staff also 
can function as a social support that helps them rethink their attitude towards their drug abuse. 
The results are somewhat ambiguous in that respect. The clients do want more of social 
support from the staff. At the same time they emphasises that the best agent in a successful 
changing process is the own self.  The results finally show that the strict rules of the 
institution turn out to play an important role as a changing factor in the lives of the clients. 
The demand for total abstinence from drugs and alcohol helps in demonstrating for the clients 
an alternative way to live. The conclusion of this is that the institution contributes in 
conveying the message that change is in fact possible.  
 
 
Keywords: homelessness, addicts, homeless people, training flats, role theory
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SAMMANFATTNING 
 
Titel: ”Det ska inte vara något jävla fyllställe där man släpar hem folk och grejer” 
En studie om hemlösa missbrukares syn på socialtjänstens gruppboenden i Gotlands kommun. 
 
Handledare: 
Runa Baianstovu-Deniz 
 
Författare: 
Jakobsson Mats 
Johansson Markus 
Kotz Jane 
 
Studiens syfte har varit att få kunskap om hemlösa klienters syn på sin boendesituation. Samt 
att få fördjupad kunskap om klienternas upplevelse av möjlighet till förändring och hur de 
beskriver att de bemöts och behandlas på Beroendeverksamhetens gruppboenden. En 
kvalitativ metod har använts för att besvara syftet. Det empiriska materialet består av 
intervjuer med sju personer som för närvarande bor på ett kommunalt gruppboende. 
Tolkningsramen har utgjorts av teorier och forskning kring förändringsprocesser och 
strategier för att motverka hemlöshet. Rollteori har också använts för att ge en djupare 
förståelse för interaktionen mellan individer och mellan individ och organisation.  
 
Resultaten visar att det är svårt att trivas på en institution. Det har mycket att göra med den 
maktstruktur som präglar en sådan inrättning. I studien framkom att det skapas 
motståndsstrategier för att värja sig i en sådan situation. Resultatet visar också att motstånd 
skapas när man inte känner sig delaktig i sin egen förändringsprocess. Det är viktigt för de 
boende att kunna påverka sin boendesituation.  Boende som tycker de får hjälp på boendet  
anser att de kan använda vistelsen  till något positivt.  
 
Personalens roll inskränker sig för de boendes del till att vara behjälpliga med praktiska saker, 
ett slags yttre förändring. Någon tycker att personalen även kan vara ett socialt stöd i en inre 
mening, att hjälpa de boende med strategier som gör att de kan fortsätta att leva ett drogfritt 
liv. Studien visar vidare att man både önskar mer av socialt stöd samtidigt som några upplever 
att man själv är det bästa verktyget i en förändringsprocess. Resultatet visar slutligen att 
institutionens strikta regler blir en viktig förändringsfaktor i klienternas liv. Kravet på 
drogfrihet gör att de boende får upp ögonen på ett alternativt sätt att leva. Slutsatsen är att 
institutionen bidrar till att förmedla känslan av att en förändring är möjlig.   
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: hemlöshet, missbrukare, hemlösa, boendetrappor, gruppboende, rollteori
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1. INLEDNING 
 
Att ha ett hem ses av de flesta av oss som en självklarhet och något som borde vara en 
grundläggande rättighet för medborgarna i ett demokratiskt välfärdsamhälle. Studierna kring 
ämnet missbruk gav en medvetenhet om att socialt utsatta människor såsom missbrukare har 
mycket svårt att få egen bostad. I socialtjänstlagens första paragraf (portalparagrafen) står det 
att socialtjänsten ska delta i samhällsutvecklingen och verka för jämlikhet i levnadsvillkor och 
en social och ekonomisk trygghet. Socialtjänsten ska förebygga uppkomsten av sociala 
svårigheter och tillgodose enskildas eller gruppers behov av stöd och hjälp (Norström & 
Thunved, 2003). För att kunna nå upp till denna ambition behöver socialtjänsten ha en 
kunskap om vilka behov som utsatta grupper har. Hemlösa missbrukares situation är mycket 
komplex och svår att förstå. Undersökningen kom till som ett sätt att öka kunskapen om detta. 
Ett centralt drag i studien har varit att låta hemlösa missbrukare själva komma till tals och 
berätta om hur de upplever sin situation på det kommunala gruppboende där de bor. I det 
fortsatta arbetet benämns hemlösa missbrukare som klienterna eller de boende. 
 
Hemlöshet är inget nytt fenomen i Sverige. Hemlöshetsproblematiken har börjat 
uppmärksammas mer och mer de sista 10-15 åren i samband med att bostadsförsörjningslagen 
och bostadsanvisningslagen upphävdes 1993 (SOU 2000:14). Huvudskälet till detta är den 
förändrade situationen på bostadsmarknaden som inneburit en successiv avveckling av den 
statliga bostadspolitiken (Sahlin & Löfstrand, 2001:13). Olika allmännyttiga bostadsföretag 
har som en följd av detta idag frångått de bostadssociala ambitioner som de tidigare haft. Det 
har helt enkelt blivit svårare idag för människor att få en bostad på den reguljära 
bostadsmarknaden. Det är än mer svårt för socialt utsatta människor såsom missbrukare 
(Holgersson, 2000:75 f.).  
 
En tredjedel av missbrukarvårdens kostnader går till hemlösa missbrukare som trots det alltså 
förblir hemlösa (Socialstyrelsen, 2000:1). Kommunerna har stora svårigheter med att leva upp 
till socialtjänstlagens stadgande om skäliga levnadsvillkor för sina kommuninvånare. En 
annan sida av saken är att när staten ansvarade för bostadspolitiken så sågs hemlöshet som ett 
generellt samhällsproblem. Risken finns att problemet hemlöshet individualiseras och 
definieras som ett avvikande beteende när det endast ankommer på kommunen och inte staten 
att avhjälpa bostadskriser (Blomberg & Petersson, 2002:91).   
 
En strategi som kommunerna använt sig av för att motverka hemlöshet är skapandet av en 
sekundär bostadsmarknad som drivs i socialtjänstens regi (Swärd, 1998). Socialstyrelsen 
skriver att socialtjänsten i regel har flera olika typer av boenden att erbjuda sina klienter. De 
flesta av dessa boenden ställer dock höga krav och kräver i allmänhet total drogfrihet från 
klientens sida (a.a.). Detta kanske inte passar alla klientkategorier, såsom tunga missbrukare. 
Därför efterlyser man boendealternativ för dessa individer. Ett annat vanligt problem är att 
antalet platser som finns till förfogande oftast är mindre än efterfrågan på dem 
(Socialstyrelsen, 2000:1).  
 
Socialtjänsten i Gotlands kommun erbjuder i huvudsak sina bostadslösa klienter s.k. 
boendetrappor. Länsstyrelsen i Gotlands län anser att boendekedjorna i stort sett fungerar bra. 
Däremot är det tidvis ont om platser, framför allt för missbrukande kvinnor i behov av skydd. 
Dessutom menar Länsstyrelsen att boendesituationen för vissa klienter riskerar att 
permanentas och att de återkommande tvingas bo i boenden med sämre standard än normalt. 
Länsstyrelsen efterlyser också någon form av jourboende där man kan placera klienter akut 
och där kraven på drogfrihet inte är absoluta (Björnsson, 2005).  
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1.1 Problemformulering 
Socialtjänsten på Gotland har i ett försök att verka mot hemlöshet och hjälpa enskilda skapat 
en boendekedja. Boende för den enskilde klienten beviljas genom bistånd med tanke och syfte 
om förändring för klienten med eget kontrakt som mål (Eriksson, 2005). Forskning om 
hemlöshet (se t.ex. Sahlin, 2000) visar att socialtjänstens boendekedjor inte uppfyller sitt 
syfte, att klienterna ska avancera i de olika stegen på vägen till ett eget boende. Klienterna blir 
maktlösa och tvingas skriva på kontrakt där inget skydd finns och att deras rätt till integritet 
inte tillgodogörs.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är dels att få kunskap om klienternas syn på sin boendesituation. 
Samt att få fördjupad kunskap om klienternas upplevelse av möjlighet till förändring och hur 
de beskriver att de bemöts och behandlas på Beroendeverksamhetens gruppboenden. 
 
För att besvara syftet har nedanstående frågeställningar använts. 
1. Vilken är personalens funktion i relation till klienternas förändringsprocess? 
2. Vad anser klienterna om boendets innehåll och regler?  
 
1.3 Undersökningens inriktning 
Studien fokuserar på de tre olika gruppboendena Mäster, Gesällen och Rektorsvillan i 
Gotlands kommun. De drivs alla i socialtjänstens regi och är ett led i rehabiliteringen av 
hemlösa missbrukare. Den empiriska undersökningen görs ur ett klientperspektiv och baseras 
på de boendes egna utsagor. Respondenterna är vidare personer som för närvarande bor på 
nämnda boenden. Resultatet analyseras utifrån en tolkningsram bestående av teori om 
mänskligt förändringsarbete, rollteori och tidigare forskning. 
 
1.4 Disposition 
Här följer en beskrivning av uppsatsens olika delar. Först kommer en beskrivning av olika 
slags boenden som erbjuds hemlösa av kommunerna. Det redogörs för situationen på såväl 
nationell som lokal nivå. På lokal nivå knyts det även an till Länsstyrelsens tillsynsrapport 
över de boenden som erbjuds av socialtjänsten på Gotland.  
 
Sedan kommer en översikt över litteratur inom det valda forskningsområdet. Det rör sig om 
forskning och teoretiska begrepp som handlar om förändringsprocesser och strategier för att 
motverka hemlöshet. Forskningsavsnittet är indelat i de tre nivåer som vanligtvis studeras i 
undersökningar kring sociala problem. Det är dels en övergripande, strukturell nivå. Vidare en 
mellannivå eller vad man kan kalla en organisatorisk nivå. Och slutligen den nivå som 
behandlar interaktionen mellan människor, d.v.s. den individuella nivån. Dessa huvudrubriker 
tematiseras sedan vidare för en enklare jämförelse mellan olika slags forskning.  
 
Teoriavsnittet bygger vidare på den tidigare nämnda nivåuppdelningen med ett undantag. Det 
är att de teoretiska begreppen huvudsakligen fokuserar på den organisatoriska och 
individuella nivån.  
 
Metodavsnittet berättar utförligt vilket tillvägagångssätt som använts och vilka beslut som 
tagits i arbetsprocessen. Här beskrivs hur data har samlats in och bearbetats för att slutligen 
analyseras. Denna del innehåller även en kritisk granskning av den valda metoden.  
 
Resultat och analys redovisas tillsammans. Avsnittet är vidare uppdelat i två huvuddelar, det 
handlar dels om relationer individer emellan och dels om individ och organisation. Dessa 
delar tematiseras sedan vidare. Denna uppdelning bidrar förhoppningsvis till att läsaren lättare 
kan jämföra resultatet med vårt syfte och ursprungliga frågeställningar.    
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Slutdiskussionen avslutar arbetet. Där sammanfattas de viktigaste slutsatserna och deras 
vidare implikationer diskuteras. Undersökningen sätts också in i ett större sammanhang och 
jämförs med övrig forskning på området.  
 

2. Bakgrund 
 
2.1 Den sekundära bostadsmarknaden nationellt och på Gotland 
I kapitlet Den sekundära bostadsmarknaden och dess betydelse för 1900-talets hemlöshet 
skriver Sahlin (2000) att på mitten av 1980-talet krävde de kommunala bostadsföretagen att 
socialnämnderna stod för vissa hyreskontrakt då en del sökande ansågs vara riskabla. Sahlin 
menar att hyresvärden då kom undan ansvaret och kostnaderna för en eventuell vräkning. 
Samt kunde kringgå hyreslagens regler om besittningsskydd och få hjälp av socialtjänsten i 
sin förvaltning och ändå vara garanterade full hyra för sina lägenheter. Socialtjänsten 
accepterade systemet för att kunna säkra bostad för dem som riskerade att bli hemlösa. Sahlin 
beskriver den sekundära bostadsmarknaden som de rum och lägenheter vilka 
socialförvaltningen hyr ut till bostadslösa klienter för att ge tillfällig bostad, träning i eget 
boende och eller varaktig bostad åt dem som inte ”klarar eget boende”. Bostäderna upplåts i 
andra hand utan besittningsrätt och med tilläggsvillkor som går utöver dem som vanliga 
hyresvärdar anger. Ofta innebär dessa specialkontrakt att hyresgästen måste underkasta sig 
tillsyn och riskerar omedelbar avhysning vid regelbrott. Den sekundära bostadsmarknaden 
regleras och kontrolleras av en myndighet som också har andra intressen och maktrelationer 
till hyresgästen än hyresvärdens. Som hyresvärd har socialtjänsten tillgång till mycket 
information om och inflytande över sina hyresgäster.  
 
Björnsson (2005) skriver att på Gotland är ca 26 personer med missbruksproblem hemlösa 
och flyttar runt eller undantagsvis sover i trappuppgångar. En fjärdedel av dessa är kvinnor. 
Björnsson nämner också frågan om behovet av ett lågtröskelboende (härbärge). Ett eventuellt 
härbärge har länge debatterats och tagits upp av bland annat frivilligorganisationer. Ett beslut 
har tagits av Social- och omsorgsnämnden att tillskjuta medel för att på försök inrätta ett 
härbärge i kyrkans regi (a.a.). Härbärget i Visby öppnade 1 oktober, 2005 (egen anm.).  
 
På Gotland har Individ- och familjeomsorgens (IFO) Beroendeverksamhet byggt upp en 
boendekedja för personer med missbruksproblem som inte kan få bostad i nuläget. Tanken är 
att erbjuda boende i olika steg, med inriktning på att slutligen få eget kontrakt. Idealt skall en 
person få egen bostad efter ca 2 år om han/hon slussas genom denna boendekedja från 
kollektivt boende, till provboende i lägenhet utan eget kontrakt, till egen bostad. År 2004 fick 
10 personer egna kontrakt via AB Gotlandshem, då de blivit skuldfria och hade bott 
störningsfritt (Björnsson 2005). Boendet är en del i rehabiliteringen av missbrukare och det 
finns 39 platser i boendena på Gotland (Eriksson, 2005). Formen för boendena på Gotland är 
inte någon lokal variant kommunen har byggt upp. Sahlin (2000) belyser att det är en vanlig 
form i Sverige med olika kategoribostäder såsom gruppboenden och stödboenden. För att 
komma vidare finns det sedan träningslägenheter med andrahandskontrakt som inte får 
övertas. Slutligen finns socialt kontrakt som innebär andrahandsbostad där målet är att 
klienten övertar kontraktet. Tillsammans bildar dessa boendeformer en sekundär 
bostadsmarknad som kontrolleras av fastighetsägare och socialförvaltningen tillsammans. Den 
sekundära bostadsmarknaden har förbindelser men ska särskiljas från den reguljära då 
hyresgästerna betalar full hyra men saknar besittningsskydd och underkastar sig särskilda 
regler för bostadens användning. Socialförvaltningen ser inte som sin uppgift att ge bostäder, 
utan att bidra till klienters förändring. Statsmakterna har dock slagit fast att det är 
socialtjänstens ansvar och uppgift att ge stöd och alternativt boende åt dem som inte ”klarar 
eget boende” (Sahlin, 2000). I hyreskontrakten kan socialtjänsten i princip föreslå vilka 
villkor som helst och de flesta accepterar detta eftersom de inte har något annat alternativ.  
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Hyresgästen måste ofta förbinda sig att inte ta emot gäster eller ta in alkohol eller narkotika i 
bostaden. Det finns ofta bestämmelser om att man inte får ha husdjur. Reglerna liknar inte 
sällan dem som används på institutioner för missbrukare. Vanligen finns en generell klausul 
om att boendet kan avbrytas omedelbart om någon regel bryts och vräkningar på den 
sekundära bostadsmarknaden sker ofta informellt. Myndigheten säger bara till hyresgästen att 
flytta eller transporterar bort tillhörigheter och byter lås med hänvisning till att klienten skrivit 
på kontraktet (Sahlin, 2000). I Gotlands kommuns Beroendeverksamhet finns tanken att 
gruppboendet ska ge förutsättningar för ett nyktert och drogfritt liv och möjlighet att flytta till 
annat boende i boendekedjan. De boende beviljas bistånd till boendet genom socialsekreterare 
från Beroendeverksamheten (Eriksson, 2005). I socialförvaltningens gruppboenden på 
Gotland är drogfrihet ett krav. En person som är påverkad avvisas från boendet under 24 
timmar, men är därefter välkommen tillbaka efter bevisad alkohol och drogfrihet. Efter 24 
timmars frånvaro skrivs den boende ut och har inte längre tillgång till sitt rum. Boendetiden 
på Mäster varierar från två veckor till ett halvår, genomsnittstiden på boendet är tre månader. 
Det är hög omsättning och beläggningen är 75-80 % (a.a.). 
 
Inom den sekundära bostadsmarknaden finns krafter som gör att de nedersta trappstegen 
sväller mer än de övre stegen. Personalen som administrerar ett steg eller ansvarar för en viss 
boendeenhet tenderar att bygga upp trösklar nedåt mot de svåraste klienterna. Liksom vanliga 
hyresvärdar vill man ha bevis på att hyresgästen är mogen för boendeformen och gärna höja 
den egna boendeenhetens status jämfört med andra. Varje enhet vill också behålla rätten att 
utvisa dem som inte följer regler och ha ett lägre steg att hänvisa till. Följden kan bli hinder 
mot att gå uppåt och risk att kastas nedåt i trappan. En annan problematik är den att 
socialförvaltningen måste arrangera någon annan form av logi för trots en vräkning ska kravet 
på det yttersta ansvaret eller taköverhuvudet - garanti uppfyllas. Det är ofta här som härbärgen 
kommer in i bilden (Sahlin, 2000).  
 
Flera olika dimensioner förändras med de olika boendestegen. Ju högre upp klienten och 
hyresgästen befinner sig, desto större är deras inflytande över bostaden och sannolikheten att 
de får behålla bostaden. Systemet tycks utgå från skola och rehabilitering som modell vilket 
innebär att trappan eller kedjan bygger på föreställningen om att man successivt lär sig bo och 
befordras till högre nivåer. Lika vanligt i systemet verkar det vara att hyresgästerna tvingas 
bort vid akut problemfas såsom återfall i missbruk eller förflyttas nedåt. Trappan eller kedjan 
organiseras som en åtgärdstrappa (Sahlin, 2000). På Gotland består nästa steg i boendet efter 
Mäster av uppdelade boenden för män och kvinnor. Männens andra boendesteg är Gesällen 
vilket innebär korridorboende med fem platser. Kvinnornas nästa boendesteg är Rektorsvillan 
vilket innebär rum i villa med tre platser. Beläggningen på männens boende är 75-80 procent 
och genomsnittlig boendetid är ett år. Kvinnoboendet har haft full beläggning sedan det 
öppnade i slutet av 2004 och genomsnittlig boendetid är sex månader (Eriksson, 2005). 
 
En personalgrupp med sju boendestödjare ansvarar för boendestöd i gruppboendena på 
Gotland och ger samtidigt stöd i boendet för enskilda som bor i lägenhet med hyresgaranti 
eller med andrahandskontrakt där socialtjänsten står för kontraktet. Boendestödjarna har sin 
utgångspunkt vid boendet men arbetar i olika team över hela Gotland. Alla boende med 
specialkontrakt skall ha kontakt med en boendestödjare. Boendestödet är inriktat på att stödja 
den enskilde till att leva ett nyktert och drogfritt liv. Björnsson (2005) beskriver att personalen 
på boendet arbetar miljöterapeutiskt med målsättning att de boende skall få ett nyktert liv, 
samt att de arbetar stödjande och ej konfronterande.  
 

3. Tidigare forskning  
 
Hans Swärd (1999) skriver i Socialvetenskaplig tidskrift om svårigheterna kring att forska om 
hemlösa. Det handlar dels om forskningsetiska problem och dels om metodologiska problem. 
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Redan att hitta begrepp för att beskriva socialt utsatta människor skapar problem enligt 
Swärd. När socialtjänsten t.ex. benämner vissa klienter som ”tunga” så tillskriver man dem på 
samma gång vissa (negativa) attribut. Det här gör att en hel grupp kan få bära egenskaper som 
kännetecknar ett fåtal individer. Från samhällets sida riskerar man som en följd av detta att se 
denna grupp som omotiverade, hopplösa fall på vilka ingen behandling eller vård hjälper. 
Swärd skriver också att hemlöshet snarare ska kopplas till en situation än en individ.  
 
Val av perspektiv påverkar således forskningsresultatet. Swärd (1999) refererar till den 
amerikanske forskaren Baumohl (1996) som gör en distinktion mellan hemlösa och 
hemlöshet. Om vi väljer att studera de förra så läggs tonvikten på individuella aspekter. Väljer 
vi att studera hemlöshet måste vi även titta på socioekonomiska effekter utanför individen, det 
kan t.ex. vara den socialpolitik som en stat bedriver. Swärd refererar även till Sahlin (1992) 
som gör en liknande uppdelning. Hon menar också att det finns två diametralt olika 
perspektiv. Ett som fokuserar på vård och behandling av en individ och ett annat som lägger 
tonvikten på bostadsbyggande och fördelning av bostäder.  
 
Forskningen handlar helt enkelt om att anlägga ett individuellt eller ett strukturellt perspektiv. 
Till detta lägger Swärd ett organisatoriskt perspektiv. I jämförelse dem emellan hävdar Swärd 
att det finns en obalans i forskningen till det individuella perspektivets fördel. Och detta får 
som sagt konsekvenser. När vi tillskriver hemlöshet individuella faktorer så minskar också 
övriga samhällsmedborgares vilja att lösa problemet. Om vi istället ser på hemlöshet som ett 
socialt problem så blir det en samhällelig uppgift och moralisk skyldighet att lösa detta 
problem menar Swärd. En svårighet som möter forskare är att statistiken kring hemlöshet är 
bristfällig vilket försvårar en strukturell analys av problemet.  
 
Ett etiskt dilemma som Swärd tar upp är att fråga om asociala variabler som missbruk och 
psykiska problem. För att kunna tolka svaren måste vi kunna jämföra dem med något. Idag 
jämförs resultaten alltför ofta med en normalpopulation istället för med jämförbara grupper 
vilket Swärd menar är mindre lyckat. Ett annat problem är att informationen ofta inhämtas via 
sekundärkällor i form av myndighetspersoner. Det är inte alls säkert att de har adekvat 
kunskap om en individs alkoholvanor eller psykiska besvär. Vidare kan de ha underliggande 
motiv för att svara på ett visst sätt, t.ex. för att legitimera en verksamhet. Sammantaget gör det 
här att information kring asocialitet innehåller en hög osäkerhetsfaktor. Detta kan i sin tur 
innebära att felaktiga slutsatser dras och att den allmänna debatten präglas av rena 
felaktigheter. 
 
Swärd skriver också att det är svårt att använda sig av vanliga samhällsvetenskapliga metoder 
i forskningen om hemlöshet. Det är svårt att få ett representativt urval eftersom det helt enkelt 
är svårt att komma i kontakt med hemlösa personer. Därför frestas forskare att använda sig av 
sekundärkällor i form av myndigheter eller frivilligorganisationer. Då kan det bli så att det 
ensidigt är myndigheterna som definierar problemen. Men även att ta direkt kontakt med 
hemlösa är problematiskt. Det är nämligen lättast att få tag på dem där de ofta vistas, t.ex. på 
härbärgen. Men de som är där är i högre grad utslagna än andra hemlösa varför man lätt kan 
få (den felaktiga) uppfattningen att de är representativa för gruppen hemlösa i stort. För att 
bilden av dem ska bli rättvis måste man även följa dem över tid och inte bara när de befinner 
sig i en akut hemlös situation. Swärd menar att det saknas en systematisk utvärdering om 
detta. Det gör det också svårt att veta vilka samhälleliga insatser som är effektiva när det 
gäller att motverka hemlöshet.  
 
Ett tolkningsproblem uppstår enligt Swärd när vi ska förstå hemlösas utsagor. Till att börja 
med har människor i den industrialiserade världen rätt till en bostad. Detta förhållande kan 
leda till ett antagande om att hemlösa själva har valt sin livssituation. En del forskning stöder 
också den uppfattningen menar Swärd. En alternativ förklaring till en sådan forskning är att 
det inte handlar om reella val och att den enskilde behöver rationalisera sin tillvaro för att stå 
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ut. Det blir ett sätt att finna mening i en svår situation. Men även om de inte vill vara hemlösa 
kan de tro på de föreställningar som omger dem och också föra dem vidare. De är ju vana med 
att berätta sin livshistoria om och om igen för olika myndighetspersoner. Inte sällan skapar 
myndigheterna då sin bild av verkligheten som sedan internaliseras av den enskilde individen. 
Det är t.ex. vanligt att hemlösa förlägger skulden för sin situation på sig själva. 
 
3.1. Förklaringsmodeller till hemlöshet 
Swärd (2000) menar i kapitlet Teser och föreställningar om hemlösa och hemlöshet i dagens 
samhälle att när man talar om de hemlösa måste vi skilja mellan olika nivåer; en överordnad 
där strukturella förhållanden såsom fattigdom och osäkra bostadsförhållanden är verksamma, 
en organisatorisk nivå där åtgärder mot hemlösheten realiseras och en individuell nivå där de 
hemlösa själva kan agera inom en given struktur och organisation. För att förstå hemlöshet 
måste man se på hur de olika nivåerna samverkar. När hemlöshet istället förstås som 
missbruksproblem tenderar förklaringsmodellen att betona individens eget ansvar för sitt liv.  
 
Även Stickley (2005) anser att hemlösheten bör förstås på olika nivåer. Han menar också att 
hemlösheten ska ses som ett resultat av en process snarare än en enskild händelse. Det finns 
olika bakomliggande faktorer i den enskildes hemlöshetsprocess som man måste ta hänsyn 
till. Det innebär att socialtjänsten behöver erbjuda mer hjälp till hemlösa klienter än bara ett 
adekvat boende. Hemlöshet är ett resultat av komplexa sociala problem. Hemlösa är ofta 
personer som råkat ut för familjerelaterade problem och sociala trauman. De psykologiska 
effekterna av att bli hemlös ska inte underskattas. För att nå ett positivt resultat med att hjälpa 
hemlösa så behövs inte bara ett rent materiellt bistånd.  Kvalitén i relationen mellan 
socialarbetare och klient är avgörande för utsikten att lyckas med en social integrering. Det 
viktiga är att hjälpa hemlösa att hitta vanliga sociala resurser utan att påtvinga dem olika 
modeller för att passa samhällets sociala normer.   
 
3.2 Strukturell nivå och socialpolitik 
Löfstrand (2005) har i sin avhandling Hemlöshetens politik, lokal policy och praktik studerat 
lokal hemlöshetspolitik i två kommuner (Göteborg och Umeå). Löfstrand menar att begreppet 
lokal hemlöshetspolitik består av dels officiella beslut och måldokument. Begreppet 
inkluderar också lokala regelsystem (uppsättningar av formella och informella regler) och 
kommunens konkreta hantering av hemlösheten och de hemlösa, vilket i sin tur innefattar 
såväl organiseringen av boenden för hemlösa som rutiner i arbetet med de hemlösa. 
Undersökningen baseras på centrala frågeställningar som hur konstrueras och bemöts den 
bostadslösa klienten av socialtjänstens personal? Vilka är egentligen förutsättningarna för att 
få en bostad eller ”boende” genom socialtjänstens försorg? Hur beskriver de bostadslösa 
intervjupersonerna själva att de bemöts och behandlas? Vad har de i egenskap av bostadslösa 
klienter för handlingsutrymme? Genom enskilda personers boendekarriärer analyserar 
Löfstrand hur hemlöshetspolitiken är uppbyggd, samt hur det går till när socialtjänsten 
omdefinierar bostadsproblem till individuella sociala problem. Vidare visar Löfstrand på 
grundval av observationer och intervjuer med hemlösa hur klienterna gör kreativt motstånd 
till socialtjänstens placeringar och kategoriseringar. Löfstrand diskuterar förklaringsmodeller 
till hemlöshet och menar att i många kommuner såsom t.ex. Luleå förstås hemlöshet som ett 
missbruksproblem, hon refererar till Swärd (2000) som menar att tesen ”först skötsam – sedan 
bostad” har präglat Luleås hemlöshetspolitik och fortfarande gör. Bostadslösa klienter måste 
först genomgå missbruksbehandling för att därefter få hjälp med ordnad bostad. Hemlöshet 
som problem hanteras och åtgärdas alltså via missbruksbehandling och kan då framställas 
som att problemet beror på missbrukares bristande motivation att sluta missbruka.  
 
3.3 Organisatorisk nivå 
Busch-Geertsema (2001) skriver om hemlöshet i Tyskland. Han börjar med att fråga sig vad 
hemlösa själva vill. Där säger forskningen att 80 % av de hemlösa vill ha ett boende med 



 12 

normal standard. Detta motsäger alltså den ofta framförda tesen att hemlöshet är ett medvetet 
val eller någon sorts livsstil. Likaså vill de inte bo i de ”påtvingade” kollektiva boenden som 
utgör den vanligaste stödformen i Tyskland. Där har de lite att säga till om, bl.a. över vilka de 
kommer att bo tillsammans med. Kommunernas dåliga ekonomi kan vara en faktor som 
tvingar fram placeringar (full beläggning) på boendena. Denna form av boende leder enligt 
Busch-Geertsema knappast till ökad självständighet för klienternas del.  
 
Han förordar istället egna boenden för dessa klienter. Som utgångspunkt tar han två sådana 
projekt som bedrivits i Tyskland och som nu har utvärderats. De går i korthet ut på att 
klienten erbjuds ett förstahandskontrakt i lägenheter med normal standard. I detta ingår även 
ett strukturellt perspektiv där man verkar för att stimulera planerandet och byggandet av 
sådana lägenheter. Tanken med projekten var att de hemlösa lättare skulle kunna integreras i 
samhället om de fick en normal boendestandard i icke belastade områden. Till boendet knöts 
ett (till en början) omfattande socialt stöd, bl.a. genom ambulerande personal. Målgruppen för 
båda projekten var ensamma hemlösa, oftast män. De flesta hade långa perioder av hemlöshet 
bakom sig och betydande personliga och sociala svårigheter.  
 
Resultatet av projekten var övervägande positivt och visade att hemlösa visst klarar av ett 
permanent, eget boende. Tvärtemot socialarbetarnas låga förväntningar så visade det sig att de 
som hade bott längst tid på traditionella stödboenden var de som klarade ett eget boende bäst. 
De blev aktivare och självständigare än de varit tidigare. De flesta hade lärt sig grundläggande 
sociala färdigheter efter ca 1 år. Dock behövde de fortsatt socialt stöd. Det handlade främst 
om hjälp att organisera dagliga rutiner och fritid, kontakt med myndighetspersoner, hjälp i 
krislägen och sjukvårdande insatser. 
 
Klienterna upplevde flera saker som var positiva med ett eget boende. Det var tillgång till eget 
kök/badrum, ett eget ansvar för städning och att de hade en privat sfär. På de kollektiva 
boendena hade de i hög utsträckning känt sig övervakade. Den ambulerande personal som 
besökte dem i hemmet upplevde de istället som stödjande.  
 
Sammantaget ansågs projekten som lyckade, såväl ur klienternas som ur myndigheternas 
perspektiv. I det sammanhanget menar Busch-Geertsema att det är viktigt att ha rimliga mål 
för vad som är ett lyckat resultat. En bidragande orsak till resultatet var också att den tyska 
socialvården arbetade på ett mer flexibelt sätt än vanligt. Ett exempel är att man kunde reglera 
uppkomna hyresskulder innan det behövde gå så långt som till vräkning. En annan intressant 
sak är att denna form av boende har visat sig vara ekonomiskt billigare än de traditionella 
boendeformerna.   

3.3.1 Hinder för bistånd  
I en rapport (SOU 2001:195) diskuteras olika organisationsmässiga saker som kan försvåra en 
biståndsprocess. Den enskilde socialarbetaren kan t.ex. sakna befogenheter att anvisa vissa 
typer av lämpliga boenden. Boendet självt kan vidare vara ovilligt att ta emot klienter som de 
inte anser passar in i deras profil eller att de inte anses passa ihop med de personer som för 
tillfället bor där. Ett annat hinder som klienterna upplevde var att myndigheterna i alltför hög 
utsträckning definierade deras behov åt dem. En fara finns också i att kommunernas 
ansträngda ekonomi kan göra att myndigheterna tenderar att skicka runt klienterna emellan 
sig. En annan variant är att kommunen lägger ansvaret för bostadslösheten och dess lösning 
på den enskilde individen. Sammanfattningsvis räcker det inte att den enskilde socialarbetaren 
vidkänner ett ansvar för klientens uppkomna situation, han eller hon behöver också ha tillgång 
till tillräckliga resurser för att lösa problemet.  

3.3.2 Myndigheter som problem  
I rapporten tas även upp de hemlösas syn på myndigheterna (SOU 2001:95). De flesta klienter 
ser inte myndigheterna som upphovet till sina problem. Däremot är de ofta kritiska till hur 
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deras ärenden har hanterats. Därutöver upplever de det som om myndigheterna med sitt 
agerande många gånger har bidragit till att de har återfallit i destruktiva livsmönster. Det 
handlar ofta om en oförmåga att hjälpa till enklare saker, det kan vara en räkning som förfallit 
eller ett indraget körkort, små saker som sammantaget får bägaren att rinna över. Andra saker 
som upplevs som kränkande är att förvägras logi när man inte kan styrka sin nykterhet med ett 
urinprov. Denna avvisning bidrar i sin tur till en otrygg boendesituation som kan leda till att 
man till slut avvisar denna typ av boende. Sedan finns det även negativa effekter med själva 
boendeformen. Att vara registrerad som klient hos kommunen kan försvåra möjligheten att få 
ett kontrakt på den reguljära bostadsmarknaden. Klienterna upplevde det också som om 
myndigheterna ofta bedrev ett maktspel gentemot dem. Man villkorar biståndet och genomför 
sanktioner för dem som bryter mot dessa villkor. För att hantera detta utvecklar klienterna 
olika former av motståndsstrategier, det kan vara att hyckla anpassning, att hota och bråka, 
bryta kontakten eller att helt enkelt ge upp hoppet. 
 
Anna Qvarlander (2001) skriver om hemlöshetssituationen i Västerås. Där är det en 
förutsättning att man vill sluta missbruka för att över huvud taget få hjälp med en bostad. 
Bostadsföretagen är skeptiska till att låta f.d. missbrukare bo i deras lägenheter eftersom de 
menar att socialtjänstens eftervård är om inte obefintlig så i vart fall undermålig. Det är främst 
tillsynen som man önskar vore bättre. Ett stort problem är nämligen att en klients kompisar i 
regel gör det svårt för honom att hålla sig drogfri. En grundregel i dessa boendekedjor är just 
att det inte får finnas några inneboende personer. Något som socialtjänsten upplever som svårt 
att kontrollera. Socialtjänsten önskar också att det kunde finnas en större mångfald boenden 
eftersom klientkategorierna ser så olika ut. Rättssäkerheten är även den bristfällig. När man 
t.ex. bor i en träningslägenhet och missköter sig kan kommunen kasta ut den enskilde inom 24 
timmar, något som strider mot Hyreslagens 4 §. Och eftersom det är en andrahandsupplåtelse 
kan hyresgästen inte få sin sak prövad i hyresnämnden, han blir alltså rättslös. Dessutom 
upplever socialarbetarna att det blir en ond cirkel när någon puttas nedåt i ”trappan” och får 
börja om från noll. Lite flexibel är socialtjänsten ändå. Den som återfaller kan få återvända till 
sin träningslägenhet om han eller hon är villig att genomgå en missbruksbehandling. Ibland 
anser dock socialtjänsten att det är nyttigt för individen att vräkas från sitt boende eftersom 
det påstås lära klienten förstå konsekvenserna av sitt handlande. Kvarstår gör dock det 
ansträngda förhållandet mellan kommun och bostadsföretag. Det har lett till att kommunen 
fått färre lägenheter anvisade. Därmed blir inte boendekedjan lika flexibel som det var tänkt 
utan trappan smalnar av i en flaskhals som gör det omöjligt för individen att avancera inom en 
rimlig tid. 

3.3.3 Rättssäkerhet och rationalitet 
I rapporten (SOU 2001:95) framgår också att klienterna upplever det som om myndigheterna 
beter sig irrationellt och bryter kontrakt och frångår uppgjorda planeringar. Ofta med 
hänvisning till att klienterna brutit mot någon regel. Men det är inte själva det repressiva 
handlandet som man främst vänder sig emot, snarare att bestraffningar upplevs som 
godtyckliga och orättvisa. Denna frustration kan också vara ett tecken på att man känner av att 
vissa socialarbetare inte har en tilltro till deras förmåga till att klara av ett eget boende. 
Därmed är risken stor för att det uppstår en legitimitetskris hos dessa klienter som gör att de 
blir ännu mindre benägna att följa samhällets lagar och regler.  
 
3.4 Individnivå 

3.4.1 Klienter och socialarbetare 
I en rapport (SOU 2001:95) beskrivs de bostadslösas upplevelse av det bemötande de får i 
kontakten med myndighetspersoner. Denna kontakt handlar i mångt och mycket om att de 
bostadssökande klienterna upplever sig missförstådda och förfördelade av socialtjänsten. Det 
kan handla om den initiala kontakten, när en akut brist på bostad har uppstått. Då kan saker 
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som telefontider innebära att behovet inte kan tillgodoses inom vad som klienten uppfattar 
som en rimlig tid. För att få hjälp upplever klienterna också att de behöver berätta hela sin 
livshistoria för en socialsekreterare vilket kan kännas kränkande. Man känner en osäkerhet 
och rädsla kring vad man vågar berätta eftersom man inte vet vilka konsekvenser det får. De 
tycker istället det borde räcka att få hjälp med de konkreta åtgärder som de i regel efterfrågar. 
Ibland kan de behöva prata med någon person om sina problem. Detta kräver förstås att det 
finns personal tillgänglig vilket dock kan vara svårt för en myndighet att leva upp till. En bra 
relation är slutligen något som definieras olika av olika personer. Några vill ha en 
socialarbetare som går att prata med, vilket kan betyda att denne någon är medgörlig. Andra 
värdesätter möjligheten av att få sakliga upplysningar. En tredje variant, som varken bygger 
på kontroll eller förtroende, är ett slags lagarbete där man tillsammans utformar en lösning 
inom de regler och ramar som finns. Denna form kan sägas innebära att klienten och 
socialarbetaren går i allians gentemot den tredje parten, d.v.s. myndigheten. Trots dessa 
former av samarbete så avbryter ändå många klienter kontakten med socialtjänsten. De tycker 
sig ha fått orättfärdiga avslag och blivit dåligt bemötta. Andra skäl är ett missnöje över de 
bostadsalternativ som erbjudits samt de regler som kringgärdat detta.  

3.4.2 Klienten gör motstånd 
Löfstrand (2005) skriver i kapitlet Klienten gör motstånd om motståndshandlingar och 
förhållningssätt. Dels utifrån intervjuade hemlösa klienter men även utifrån professionella 
hjälpares roll som experter med legitim kunskap på området. Löfstrand refererar till Foucault 
(1974/1998) som kopplar makt som begrepp till vetande, vilket innebär det som erkänt är 
legitim kunskap inom ett område. Makten uppkommer genom att det upprättas skillnader 
utifrån denna kunskap såsom normalitet och avvikelse. Löfstrand menar att själva klientskapet 
förutsätter en identifierad avvikelse som anses behöva förändras. Klientarbete syftar till 
normalisering. Löfstrand refererar till Gordon (1991) och menar att sociala praktiker kan bestå 
av t.ex. arbetsmetoder och behandlingstekniker. Där det finns makt finns det också plats för 
motstånd. Detta genom att individer i varje situation är fria att handla på mer än ett sätt. 
Underläget kan inte ses som absolut och makten är då alltid utsatt för motstånd och kan 
förändras.  
 
Mötet mellan klient och professionell hjälpare är inte bara ett möte mellan två personer utan 
också mellan individ och specifik organisation. Klientiseringens syfte är att individen ändrar 
sin självuppfattning så att den sammanfaller med organisationens uppfattning om vilken 
speciell klienttyp hon anses tillhöra. Det innebär att individen kommer att identifiera sig med 
rollen som klient. Anpassningen kan vara cynisk vilket sker genom att individen spelar rollen 
som klient. Löfstrand refererar till Billqvist (1999) som menar att klienterna måste anpassa sig 
till organisationens krav och regler om de vill ta del av dess resurser. Detta sker inte utan 
motvärn och motståndet kan genomföras på olika sätt. Det som är gemensamt för motstånd är 
att individen finner ett litet handlingsutrymme och en distans till rollen som tillskrivits av 
professionella hjälpare. 

3.4.3 Motståndshandlingar – kontexter och uttrycksformer 
Löfstrand (2005:258 f.) skriver att klientkonstruktioner syftar till en gränsdragning mellan 
normalitet och avvikelse och för att legitimera institutionens egna insatser och åtgärder. 
Individer görs om till klienter vilka institutionen givet dess handlingsmöjligheter kan hjälpa. 
Inom denna ram förekommer maktformer såsom tvångsmedel vilka institutionen i fråga 
använder sig av. Löfstrand fokuserar dels på regler och sanktioner i de alternativa boenden 
som har undersökts och visar i resultatet hur bostadslösa klienter gör motstånd mot 
klientiseringen och boendetrappan. Resultaten visar att klienterna gör motstånd genom att 
presentera sig själva som undantag, dels genom att använda stereotyper bilder av personal och 
i form av klientkompetens.  
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3.4.4 Motståndsstrategier 
Löfstrand fann i sin empiri åtta övergripande motståndsstrategier mot socialtjänstens åtgärder, 
klientiseringen och boendetrappan. De bostadslösa intervjupersonerna visade motstånd genom 
att: 
Hävda sina medborgerliga rättigheter 
Vara ironiska 
Argumentera mot bedömningar, beslut och regler 
Motbevisa myndigheterna 
Ta upp handläggares tid 
Lura personalen 
Hota personalen 
Helt bryta kontakten med myndigheterna 
 
Löfstrand (2005:273) skriver att intervjupersonerna i undersökningen också framställer sig 
själva som undantag från myndigheters bild av hemlösa och bekräftar det genom talet om 
andra hemlösa som ”de som hamnat utanför p.g.a. missbruk och elände”. Löfstrand menar att 
denna strategi kan vara i syfte av att bevara den egna integriteten och värdigheten inom den 
givna ram vilken de befinner sig inom. Löfstrand (2005:281 ff.) visar att motståndets 
uttrycksformer är kontextbundna i den meningen att den utgör en protest mot den lokala 
organiseringen av hjälpåtgärder. Stora delar av motståndet är mot boendetrappan som modell. 
Löfstrand poängterar att synliggörandet av motståndshandlingar främst är till för att lyfta fram 
olika institutioners sammanhang i vilka hemlösa skapas utifrån olika problemdefinitioner.   
 
3.5 Sammanfattning av forskningsläget 
Den forskning som finns på området handlar mer om att studera hemlösa än hemlöshet. Detta 
forskningsperspektiv får till följd att man koncentrerar sig mer på individuella än strukturella 
faktorer som en orsaksförklaring till hemlöshet. Vidare försvåras en strukturell analys av 
problemet hemlöshet eftersom det saknas en fullödig statistik på området.  
 
Den individinriktade forskning som bedrivs fokuserar mycket på asociala faktorer om den 
hemlöse, information som vanligtvis hämtas in från sekundärkällor i form av myndigheter och 
frivilligorganisationer. Den här undersökningen försöker delvis råda bot på detta förhållande 
genom att direkt fråga hemlösa själva om hur de upplever sin situation. Studien fokuserar 
alltså inte så mycket på personliga egenskaper hos individer som en förklaring till deras 
situation. Snarare ses de hemlösas tankar och upplevelser som ett resultat av en interaktion 
mellan dem och deras omgivning. Man brukar tala om klientisering, att klienten skapas i 
mötet med en professionell hjälpare eller organisation. Synliggörandet av sådana aspekter kan 
förhoppningsvis bidra till att förbättra de samhälleliga strategier som används för att motverka 
hemlöshet. Forskningen om hemlösa har till stor del bedrivits i större kommuner utan ö-läge. 
Genom att undersöka hemlösas uppfattning om boendekedjan på Gotland finns möjligheter att 
påverka samhälleliga strategier på lokal nivå för att medverka till att hemlösas situation 
förbättras. En förhoppning är också att undersökningen ska bidra med inspiration till hur 
ytterligare forskning ska bedrivas om hemlöshet på Gotland.    
 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
 
4.1 Förändringens gestalt 
Stefan Morén (2001) skriver i boken Förändringens Gestalt om en förklaringsmodell gällande 
socialt förändringsarbete som handlar om villkoren för mänskligt bistånd. Han utgår från ett 
teoretiskt synsätt som innebär att allt socialt arbete måste ses ur ett psykosocialt sammanhang. 
Härvidlag skiljer han sig från den gängse definitionen av begreppet psykosocialt arbete såsom 
det enligt Morén framförts av författarna Bernler och Johnsson (1988). De menar att 
psykosocialt arbete är ett arbetssätt skilt från övrigt socialt arbete medan Morén menar att 
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psykosocialt arbete är själva kärnan i socialt arbete. Morén talar om samhällets och 
människans dialektiska förhållande. Det dialektiska för Morén är relationerna mellan 
människor, det är de som sammanfogar den individuella (psykologiska) och samhälleliga 
(sociala) verklighetsnivån. I betonandet av relationsnivån ligger han nära bärande 
socialpsykologiska tankegångar. Han hänvisar också flitigt till Sveriges kanske mest kände 
socialpsykolog, Johan Asplund. Resonemanget använder Morén även på (det sociala arbetets) 
organisationsnivå. Han menar att relationen mellan socialarbetarna i minst lika hög 
utsträckning styr organisationens formella struktur som tvärtom. Organisationen kan också 
snäva in socialarbetarens handlingsutrymme genom att den har ett tolkningsföreträde 
gentemot en klient. Morén menar att relationen blir begränsande om den definieras utifrån 
roller och positioner i en organisation. Man måste mötas i en ömsesidig relation. En som 
överskrider gängse uppfattning om socialarbetaren som hjälpare och klienten som mottagare. 
Morén hävdar vidare att klienterna i första hand vill möta medmänniskor, inte vad han kallar 
samhälleliga representanter. 
 
Relationen är alltså idealt sett ömsesidig till sin natur. Som socialarbetare kan man för 
klienten synliggöra dennes livssituation och valmöjligheter. Klienten kan i sin tur lära 
socialarbetaren något om dennes roll i biståndsprocessen. Det viktiga för socialarbetaren blir 
således inte bara den yttre legitimiteten, att man stödjer sig på lagar och förordningar. Lika 
viktig blir den inre legitimiteten, d.v.s. den människosyn man utgår från eller det 
förhållningssätt man har gentemot en klient. Detta förhållningssätt kan i sin tur lägga 
tonvikten på ”problemet” som skall lösas, vad Morén kallar ett förtolkande förhållningssätt, 
eller att man tillsammans söker sig fram till nya handlingsmöjligheter, ett omtolkande 
förhållningssätt. Det är den senare strategin som Morén förordar. Det kan t.ex. innebära att 
man lägger mer vikt på att uppmärksamma andra faktorer kring klienten än de som har med 
det sociala problemet att göra.  

4.1.1 Bistånd till livsanpassning och livsomgestaltning  
Morén teoretiserar kring två skilda begrepp inom ramen för socialt arbete. Det ena kallar han 
bistånd till livsanpassning. Med det avser han saker som social service och ekonomiskt 
bistånd. Det är i regel korta insatser som syftar till att anpassa en livssituation till yttre 
levnadsvillkor. Det andra kallar han bistånd till livsomgestaltning, vad han benämner 
mänskligt bistånd. Där ställs det mer krav på en genomgripande omgestaltning av 
livssituationen. Morén menar att de olika målen med anpassning och omgestaltning är 
väsensskilda. Det innebär att man behöver skilda arbetssätt när man tar itu med dessa 
problem. Däri ligger också problemet. Morén menar att det sociala arbetets problemseende 
fokuserar på den första typen av behov, som han kallar materiellt bistånd där arbetet kan vara 
mer formalistiskt och regelmässigt styrt. Men detta problemtänkande anser Morén kan vara 
rent destruktivt när man arbetar med omgestaltande insatser eftersom det bygger på en 
uppfattning om vad som är normalt och vad som är avvikande. På så sätt skapar det också en 
känsla av ”vi” och ”dom” som i sin tur grundlägger vad Morén kallar distansens imperativ, 
d.v.s. ett alltför distanserat förhållningssätt till klienten. Relationens primära funktion måste 
här vara att erbjuda hjälp samtidigt som man respekterar den enskildes valsituation, vad 
Morén kallar det dubbla risktagandet. Mänskligt bistånd bygger alltså på att man som 
socialarbetare kan upprätta en personlig relation till klienten som utgår från dennes unika 
behov. Morén menar att ett traditionellt utredningstänkande endast bidrar till att försvåra 
förändringsprocessen genom en okänslighet inför klientens motstånd och risktagande. Denna 
process hävdar Morén måste ses ur ett långsiktigt perspektiv och är inte något som kan 
planeras fram.  
 
Vidare måste man beakta samtliga kontakter som har funnits mellan socialarbetare och klient. 
Tidigare ”misslyckanden” kan ses som nödvändiga förutsättningar för ett senare ”resultat”. 
Det blir ett erkännande för den enskilde socialarbetaren att även detta arbete är tillerkänns en 
mening. En nödvändig förutsättning för detta är dock att man arbetar i en organisation som 
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beaktar denna aspekt. En organisation som erkänner att en misslyckad insats kan föda ett 
lyckat resultat. En organisations yttre legitimitet stärks självklart om den kan visa upp något 
slags framgångsrecept. En organisations goda rykte kan således spela en stor roll i en klients 
framtida livssituation.  

4.1.2 Förändringsprocessen 
En annan sak som Morén tar upp är att det måste finnas plats för alternativa rationaliteter. 
Med det menar han att man som socialarbetare är öppen för olika slags rationaliteter och inte 
försöker påverka klienten med ens egen syn på vad som konstituerar normalt beteende. 
Samtidigt menar Morén att klienten likaledes blir hjälpt av att upptäcka att det finns flera 
möjliga verkligheter. När man ser att det finns alternativa sätt att leva tvingas man att välja 
och därigenom blir man också delaktig i förändringsprocessen. Denna förändring är idealiskt 
sett av både yttre och inre karaktär. Yttre förändring handlar om anpassning till samhället 
medan inre förändring har att göra med att tänka i nya banor, eller som Morén uttrycker det 
att omgestalta sin livssituation. Båda dessa typer av förändring tillmäter socialarbetare 
vanligtvis en stor mening. Morén tror dock att man som socialarbetare ibland kan bli fångad i 
en samhällelig tolkningsmatris eller organisatoriska krav på effektiva (snabba) yttre 
förändringar. Socialarbetaren har ju ytterst två lojaliteter, dels gentemot organisationen 
(myndigheten) och dels gentemot den biståndssökande. Om lojaliteten till organisationen blir 
för stor kan det lätt av klienten uppfattas som ett uttryck för kontroll och en 
förmyndarmentalitet. Att ensidigt ställa krav utifrån ett formellt regelsystem är inte något som 
Morén anser gynnar en förändring. Istället bör man som socialarbetare utgå från en tillit i 
relationen till klienten där man ställer ömsesidiga krav på varandra. Morén skriver att 
biståndsrelationen utgår från det personliga bemötande i vilket man respekterar och 
tillerkänner klienten ett värde. Detta kallar han ett primärvillkor i etablerandet av en 
biståndsrelation. Hur en förändring kan ske är enligt detta resonemang ett sekundärvillkor. 
Som socialarbetare är det viktigaste enligt Morén inte att visa hur en förändring kan ske. Det 
är snarare att få klienten att tro på att en förändring är möjlig. Morén sammanfattar med att 
primärvillkoret (att förändring är möjlig) kräver att man som socialarbetare har en egen 
erfarenhet av förändring, en sorts invändig aspekt. Sekundärvillkoret (hur förändring går till) 
handlar mer om en yttre, administrativ aspekt. Samtidigt är de båda villkoren oupplösligt 
förenade. Vilken metod man väljer i förändringsprocessen är direkt avhängig den grad av 
insikt som klienten uppnått.  
 
4.2 Rollteori 
Payne (2002) menar att rollteorin rör människors samspel med andra och hur förväntningar 
och tolkningar skapar reaktioner mellan människor. Det kan vara viktigt som professionell 
socialarbetare att hålla en viss distans till sina klienter. Rolldistansen kan medföra att 
beteendet missförstås av klienten och att de tror att socialarbetaren gör ett avståndstagande 
eller hyser en motvilja i förhållandet till rollen. Detta eftersom det är ett vanligt skäl till att 
människor skapar distans till en roll. Åtskillnaden mellan personliga attityder och beteendet 
som en professionell roll kräver, kan vara svår utifrån den jämlikhet och öppenhet som man 
tycker ska finnas i relationerna till klienterna. Betydelsen av rollteoretiska idéer är att 
resultatet av en rollkonflikt alltid kan förstås av klienterna, eftersom det inte innebär någon 
personlig kritik av dem. Payne menar följaktligen att rollteori kan bidra till en större klarhet 
om vad som pågår utan att lägga skulden på någon individ eller kritisera deras beteende och 
tankar.  
 
Goffman (1994) menar att människor behöver ha information från varandra i det sociala 
samspelet. Informationen införskaffas genom att se hur andra människor agerar. Detta gör att 
vi kan påverka den egna bilden av oss som de andra studerar. Goffman beskriver att roller är 
en förutsättning för att få en självuppfattning och identitetskänsla. Goffman (1994) redogör 
också för gruppers olika interaktioner och menar att de kan vara agerande och observerande. 
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Den agerande gruppen både kontrollerar och utformar regler över de observerande som 
därigenom kan känna en förlorad kontroll över situationen. 
 
Goffman (1983) skriver att på institutioner så känner de flesta en bristande känsla av 
personlig säkerhet. Som inskriven får man lämna ifrån sig sin ”identitetsutrustning” såsom 
kanske kläder eller personliga redskap. På institution fås också en annan självbild beroende på 
vilka krav institutionen ställer på den enskilde. Den inskrivne kan känna sig kränkt och 
uppleva ett hot mot den fysiska integriteten. Ett ytterligare hot mot den enskilde på en 
institution är att mänskliga behov hos grupper av människor behandlas genom byråkratisk 
organisation. Detta medför konsekvenser och leder till en grundläggande klyfta mellan den 
inskrivne och personalen. Goffman menar att klyftan mellan grupper kan utveckla fördomar 
om varandra. När någon skrivs in på institution kanske visitation eller liknande krävs. 
Personalen tränger sig då in på privat område vilket medför en känsla av kränkning. En 
kränkningsprocess kan gestaltas eftersom man ej får bestämma över sig själv och sitt 
beteende. Klyftan förstärks också genom att en grundläggande social ordning i samhället är 
att individen gör olika saker såsom att roa sig och att arbeta på skilda håll, med olika 
människor, under skilda auktoriteter. Detta sker också utan att följa någon övergripande 
rationell plan. Det centrala draget för totala institutioner kan beskrivas som ett upplösande av 
det som skiljer dessa olika livssfärer åt. Goffman exemplifierar genom att belysa att alla 
aspekter av livet utförs på samma plats och under en och samma auktoritet. Vidare pågår varje 
fas av individens dagliga aktiviteter i sällskap med andra människor som alla behandlas på 
samma sätt. Dagliga göromål är också noggrant planerade och påtvingas ovanifrån genom ett 
system av formella regler. Detta för att uppfylla institutionens officiella målsättningar. En 
inskränkning i personligheten sker på institution. Normalt garanterar uppdelningen av 
individens roller i livet och i de dagliga aktiviteterna att ingen av de roller som spelas kommer 
att hindra individens uppträdande i en annan roll. På institution kanske man förvägras 
besökare och en rollförlust inträffar. Den enskilde måste tränga undan roller som man vant sig 
vid att spela. Detta kan förstås återupprättas av den enskilde vid utskrivning. Men det upplevs 
ofta som smärtfyllt och oåterkalleligt. Vidare upplever många på institution att deras tid dras 
från livet som därigenom blir spilld eller förlorad. För att motverka denna känsla av tomhet 
som då bildas skapas ett intresse för olika flyktaktiviteter såsom att läsa, se på lagsporter och 
så vidare. Genom dessa flyktaktiviteter kan man glömma sin egen situation för en stund. 
Vidare bildas två kulturer i motpol till varandra, där man skyddar sin grupp. Som inskriven 
har man en uppfattning om personalen som överlägsen och föraktfull, personalen har i sin tur 
en syn på inskrivna. 
 
Goffman (1983) menar vidare att personal på en institution hela tiden måste möta inskrivna 
med institutionens perspektiv. Detta kan leda till en konfliktfylld situation där fientligheter 
kan uppstå. Det är allmänt känt att institutioners riktlinjer i hög grad misslyckas med sina 
föreskrivna mål. Både personal och inskrivna använder dessa riktlinjer för att försvara hur 
något ska göras eller åtgärdas på institutionen. Vare sig en institution uppträder som en god 
eller en ond kraft, har den ändå en makt som delvis beror på ett undertryckande. Institutionen 
är en social korsning då den dels är en boendegemenskap, dels en formell organisation. I 
samhället utgör ofta institutioner en inrättning för förändring av människor och utgör då ett 
naturligt experiment i hanteringen av personligheten.   
 

5. UNDERSÖKNINGSMETOD 
 
I detta kapitel kommer en redogörelse för hur undersökningen har gått till och vilka beslut 
som tagits.  
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5.1 Planering  
Då författarna hade valt att läsa profilen missbruk utgick diskussionerna från missbruk och 
missbruksbehandling. Viktiga utgångspunkter var utförbarheten för ett forskningsprojekt, 
vilka ämnen skulle tiden vara tillräcklig för, samt vad skulle vara praktiskt möjligt att få 
tillgång till (Denscombe, 2000:11). Under diskussionerna framkom att det fanns ett 
gemensamt intresse för behandling och förändring för missbrukare. En ytterligare aspekt var 
intresset för en undersökning med klientperspektiv. Detta eftersom klienternas upplevelser 
ansågs kunna vara ett viktigt bidrag i den allmänna debatten kring missbruksproblem.  
 
Ämnesområdet smalnades sedan av efter hand. Frågan om behandling av missbruk lämnades 
åt sidan, istället riktades intresset åt hemlöshetsproblem, boende och förändring för 
missbrukare. Kontakt togs med de boenden som Beroendeverksamheten erbjuder hemlösa 
klienter. Ett studiebesök på boendet följdes av ett samtal med personalen kring en eventuell 
undersökning av boendet ur ett brukarperspektiv. Med detta som utgångspunkt bestämdes att 
denna idé till ett forskningsprojekt skulle vara möjligt att genomföra.                 
 
5.2 Metodval  
Undersökningens syfte var att få fördjupad kunskap om intervjupersonernas upplevelse av sin 
boendesituation. Denna utgångspunkt är nödvändig att ha när man väljer metod för 
datainsamlingen (Denscombe, 2000:101). Studiens ambition har varit att få en förståelse för 
sociala processer genom att analysera dem utifrån subjektiva utsagor. Denna ansats gjorde att 
det ansågs nödvändigt att använda den personliga intervjun som metod (Jmf Alvesson & 
Deetz, 2000). En ytterligare aspekt i valet av intervju som metod var att undersökningen 
inrymmer frågor som kan uppfattas som känsliga. Då kan en personlig intervju göra det lättare 
för en informant att öppna upp sig och våga berätta om svåra saker (Denscombe, 2000:132).  
 
Det finns olika typer av forskningsintervjuer där strukturerade intervjuer innebär att forskaren 
har stark kontroll över frågornas och svarens utformning. Den strukturerade intervjun liknar 
ett frågeformulär och bidrar med främst kvantitativa data (Denscombe, 2000: 134 f.). Detta 
förfaringssätt kändes inte så lockande med tanke på uppsatsens kvalitativa ansats. Valet låg i 
stället på semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer. Vid semistrukturerade intervjuer 
finns en färdig lista med ämnen och frågor som ska besvaras. Svaren är dock öppna och 
betoningen ligger på att respondenten utvecklar sina synpunkter och svar. Som intervjuare är 
man inställd på att vara flexibel och låter respondenten tala mer utförligt om de ämnen som 
forskaren tar upp. Ostrukturerade intervjuer går ännu längre då det gäller att betona 
respondentens tankar. Som forskare inbegriper man så lite som möjligt och introducerar ett 
ämne eller tema och låter sedan respondenten utveckla (a.a.).  
 
Den semistrukturerade intervjun skiljer sig inte speciellt från den ostrukturerade, men då en 
färdig intervjuguide med många frågor användes ligger den semistrukturerade intervjun 
närmast. Den vanligaste typen av semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer är den 
personliga intervjun (Denscombe, 2000:136).      

 
5.3 Litteraturanskaffning 
När studiens ämne hade valts startade en process med att inventera aktuell forskning på 
området. Aktuell kurslitteratur hjälpte till med en bred förståelse för den komplexitet 
missbruksproblem innebär på många olika områden. Kurslitteraturen var likväl till hjälp vid 
funderingar kring forskningsprojekt och forskningsfrågor för ökad förståelse för ämnet 
(Denscombe, 2000:187 f.). På grundval av kurslitteraturens avsaknad av en djupare förståelse 
av boendeproblematiken för missbrukare kunde det antas att risken för en upprepning av 
forskning som redan genomförts var liten. Sökregister som Libris och Örebro universitets 
databas Elin@ användes för att hitta litteratur inom området hemlöshet. Sökord som användes 
var ”hemlöshet”, ”missbrukare + hemlöshet”, ”gruppboende för missbrukare”, 
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”boendetrappor”, ”boende + missbruk”, ”abuse + homelessness” osv. Sökningen efter 
internationell forskning gav många träffar. Det var emellertid svårt att hitta någon sådan 
forskning som passade ihop med den här undersökningens forskningsfrågor. 
 
Information om de gruppboenden som undersöks har inhämtats från Beroendeverksamheten i 
Gotlands kommun. Det rör sig om arbetsmaterial i form av en verksamhetsbeskrivning av 
boendet. Övrig information består av en nyligen gjord tillsynsrapport av boendet som 
författats av Länsstyrelsen i Gotlands län.  
     
5.4 Urval 
Denscombe (2000:18) skriver att samhällsforskare ofta står inför det faktum att det inte går att 
samla in data från alla som ingår i undersökningskategorin. En viktig strategi blir således att 
få ett så representativt urval som möjligt. I det här fallet ett urval av hemlösa klienter som för 
tillfället bor i kommunalt anordnade gruppboenden. Om detta lyckas kan forskningsresultatet 
lättare generaliseras.  
 
Hur själva urvalet skulle gå till ägnades stor tid med funderingar, diskussioner och etiska 
övervägningar gällande olika urvalstekniker. Enligt Denscombe (2000:25) är det viktigt att 
använda en urvalsram, vilket är en objektiv förteckning över den ”population” från vilken 
forskaren kan göra sitt urval. Förteckningen ska innehålla en komplett och aktuell förteckning 
över alla som ingår i populationen (a.a.) Detta används främst vid kvantitativa 
forskningsprojekt men efter olika övervägningar ansågs det negativt för populationen på 
boendena med sannolikhetsurval. Det bygger på en föreställning om att de människor som 
ingår i urvalet har valts ut därför att forskaren har uppfattningen om att dessa sannolikt utgör 
ett representativt tvärsnitt av populationen. Ett icke-sannolikhetsurval bygger inte på någon 
kunskap om huruvida de som ingår i urvalet är representativa vilket kändes mer tilltalande 
(Denscombe, 2000:18 f.).  
 
Vidare övervägdes att urvalet inte borde ske med hjälp av socialtjänstens register eller med 
hjälp av socialtjänstens personal. Detta för att undvika att ett subjektivt urval görs av personer 
som har  kännedom om de människor som ska undersökas.  
 
Kvale (1997:136) belyser också att den ideala intervjupersonen inte existerar. Hur tilltalande 
än en intervjuperson kan tyckas vara är det inte alls givet att personen ger den mest värdefulla 
kunskapen om det aktuella forskningsämnet. Med detta i åtanke bestämdes att gå ut med en 
förfrågan till samtliga boende (15 st) på de gruppboenden som skulle undersökas. Det enda 
urvalskriteriet för deltagande i undersökningen var att man skulle vara inskriven vid boendet.  
 
5.5 Bortfall 
För att minimera bortfallet togs en tidig kontakt med personal vid nämnda boenden som 
förberedde de boende på att de skulle kontaktas (Jmf Andersson, 1994:161). I slutändan blev 
det så att vissa personer av olika anledningar saknades när avtalade möten ägde rum. Alla som 
ville kunde dock få såväl muntlig som skriftlig information. Samtliga boende hade alltså 
samma möjlighet att finnas med i urvalet (Jmf Denscombe, 2000:35). Sju personer valde till 
slut att delta, det var fem män och två kvinnor i åldrarna 40-60 år. De flesta hade haft en 
flerårig kontakt med den typ av gruppboende som de för tillfället bor på. Denna karaktäristik 
är typisk för klienter som bor på sådana boenden. Inget tyder därför enligt författarna på att de 
som valde att inte medverka skulle ha förskjutit resultatet i någon riktning. En förklaring till 
att man inte vill delta i en sådan här studie kan vara att det upplevs som svårt att prata om sin 
situation.  
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5.6 Intervjuförberedelse 
Det bestämdes tidigt att införskaffa diktafoner för bandupptagning eftersom det är en klar 
fördel att kunna fånga upp allt som sägs vid intervjuerna (Denscombe, 2000:145). Detta gäller 
speciellt den form av relativt ostrukturerad intervju som gjordes (Andersson, 1994).  Vidare 
beslutades att det skulle vara två personer vid intervjun. Vissa forskare menar att det kan vara 
lämpligt när känsliga saker kan komma att tas upp, som i denna studie (Trost, 1993:24). Detta 
meddelades respondenterna tydligt om redan när de förfrågades om medverkan i 
forskningsprojektet. En var samtalsledare och den andra var medlyssnare. Denna indelning 
valdes på grund av svårigheten för samtalsledaren att både fokusera på intervjuguiden och 
samtidigt fokusera på uppföljningsfrågor. Det hade inte heller varit bra om det skulle vara fler 
än två personer närvarande vid intervjutillfället. Detta för att respondenterna skulle känna sig 
så bekväma som möjligt i intervjusituationen. 
 
5.7 Intervjusituationen 
Det ansågs viktigt att få respondenterna att slappna av eftersom en intervjusituation lätt kan 
kännas stressande. Intervjun genomfördes därför i en lugn, neutral miljö. Respondenterna 
bjöds på kaffe och de första frågorna var av rutinmässig karaktär. Intervjupersonerna kunde 
således öppna upp sig och berätta fritt om sina upplevelser och känslor. Innan bandspelaren 
sattes på så informerades respondenten än en gång att de när som helst kunde avbryta 
intervjun om de kände sig obekväma i situationen (Kvale, 1997:107). De informerades även 
om att informationen som samlades in skulle behandlas konfidentiellt (Denscombe, 
2000:151). 
 
Intervjun genomfördes sedan i enlighet med den intervjuguide som konstruerats för ändamålet 
(se bilaga 2). Följdfrågor ställdes när det ansågs att något svar behövde utvecklas. Där var det 
ett stöd i att vara två personer med i intervjusituationen eftersom båda då måste förstå svaret 
innan man kan gå vidare (Jmf Trost, 1993:68 f.). Frågestunden avslutades med en öppen fråga 
om det fanns något ytterligare som respondenten ville säga (Kvale, 1997:120). Intervjuerna 
varierade i tid från 20-60 minuter. Den stora skillnaden i tid berodde mycket på hur väl 
utvecklade svaren var. Men det kunde även hända att intervjupersonen upprepade sig i stor 
utsträckning.  Sammantaget kändes tidslängden lagom, respondenterna visade heller inga 
tecken på uttröttning.  
 
5.8 Etiska överväganden 
Tidigt fanns en medvetenhet om en rad olika etiska perspektiv och dilemman inom det valda 
området för undersökningen. Det medförde också att flera etiska aspekter diskuterades. Det 
första handlade om det var etiskt försvarbart att genomföra en sådan här studie. Swärd (1999) 
menar t.ex. att det finns en risk för att forskningen fokuserar för ensidigt på asociala faktorer i 
beskrivningen av utsatta människor. Om den allmänna debatten präglas av sådana 
forskningsresultat kan det medföra att vissa grupper stigmatiseras och marginaliseras. Denna 
studie tar klart avstånd från en sådan forskningsinriktning. Undersökningen baseras istället på 
ett klientperspektiv vilket enligt författarna gör det lättare att motivera den etiskt sett. 
  
En självklar utgångspunkt har också varit Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav på 
forskningsetik.  Utifrån detta utformades ett informationsblad om undersökningen (Se bilaga 
1). På informationsmötena för undersökningen fick alla deltagare informationsbladet och en 
genomgång av detta. Där stod att läsa om undersökningens syfte. Det framkom även att 
medverkan var frivillig. Informerat samtycke innebär också att respondenten när som helst 
kan dra sig ur projektet (Kvale, 1997:107). Detta förtydligades flera gånger, sista gången strax 
före intervjusituationen. Vidare försäkrades att det som framkom i intervjun skulle behandlas 
konfidentiellt och att intervjupersonerna skulle komma att avidentifieras i studien. Att skydda 
intervjupersonernas identitet har varit en viktig etisk aspekt i arbetsprocessen. Författarna har 
varit noga med att ta enskilda kontakter med de intervjupersoner som ville delta i 
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undersökningen. Detta för att ingen annan skulle veta vem som deltagit i studien. Slutligen 
har intervjupersonerna fått veta att intervjusvaren enbart kan komma att användas i 
forskningssyfte. De kommer även att få tillgång till uppsatsen i dess slutgiltiga form.     
 
5.9 Bearbetning 
De dokumenterade samtalen skrevs först ner i helt format d.v.s. allt som sades vid 
intervjuerna transkriberades. Att skriva ner så stora material är ofta tröttande och stressande 
om ljudet är dåligt från bandupptagningen men om den istället är bra så sjunker stressen vid 
momentet (Kvale 1997:155). Eftersom intervjuerna hade genomförts utan tekniska missöden 
blev bandupptagningen i det närmaste perfekt. Detta resulterade samtidigt i en stor mängd 
utskrivet material. För att underlätta sorteringen och lagringen av detta stora material så 
skrevs allt i samma typsnitt och program på dator för ett likartat format (Denscombe 
2000:245). Ett alltför stort material blir svårt och tidsödande att analysera så texten behövde 
bearbetas ytterligare. Det stora analysmaterialet formades således om och kategoriserades 
efter vissa teman för att tendenserna i materialet skulle synliggöras. 
 
5.10 Tolkning och analys av empiri 
Det var viktigt att ha en teori som underlättade förståelsen av det empiriska materialet. 
Rollteori och teori om mänsklig förändring föll sig naturligt att använda eftersom studien 
fokuserar på mänsklig interaktion och förändringsprocesser.   
 
Den insamlade empirin rensades inledningsvis från överflödigt material i form av 
upprepningar och oväsentligheter. Efter det gällde det att nå fram till själva kärnan i 
återstående meningar genom att sammanfatta dem i färre ord. När det var gjort kunde man se 
vissa mönster i utsagorna. Detta gjorde att svaren kunde sammanföras under olika teman, vad 
Kvale (1997:174) kallar meningskategorisering. En svårighet med meningskategorisering är 
att ett svar kan tyckas passa in under flera kategorier eller falla helt utanför en vald indelning 
(Nyberg, 2000:111). För att motverka detta gick svaren igenom tillsammans fråga för fråga. 
På detta sätt skapades en samstämmighet om till vilken kategori varje svar tillhörde. 
 
5.11 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Ett grundläggande sätt att stärka studiens reliabilitet är att tydlig beskriva hur man gått 
tillväga. Ambitionen har därför varit att ge en så detaljerad och noggrann metodbeskrivning 
som möjligt. Det gör det lättare för andra forskare att göra samma typ av studie för att se om 
resultaten blir desamma vilket de idealiskt sett förväntas bli. Kvale (1997:150) menar att 
frågan om en intervjus reliabilitet är viktig. Särskilt om man tänker på att varje utskrift av en 
intervju blir en fråga om tolkning. En försvårande omständighet är att personer kan ha olika 
stilar när de skriver ut ett bandat material. För att undvika detta användes ett gemensamt 
tillvägagångssätt vid transkriberingen av intervjuerna. Detta gjorde att de blev utskrivna på ett 
systematiskt och enhetligt sätt. Därmed kan man också säga att utskrifterna äger en hög grad 
av reliabilitet.  
 
En annan faktor som påverkar reliabiliteten är personlig påverkan, man brukar tala om 
intervjuareffekt (Denscombe, 2000:138). En författare arbetar som handläggare inom 
Beroendeverksamheten och var känd av flera respondenter. Denna person har dock inte varit 
delaktig i respondenternas biståndsprocess. Detta faktum bidrog förmodligen till att resultatet 
inte påverkades negativt. Snarare var det en trygghetsfaktor för respondenterna som bidrog till 
att de vågade öppna upp sig själva och berätta fritt om sina erfarenheter.  
 
Validitet handlar om att verkligen mäta det man påstår sig mäta, kort sagt vilken giltighet 
resultatet kan sägas ha. Silverman (2000:188) betonar vikten av att  en kvalitativ studie kan 
uppvisa sanningsenliga (valida)  slutsatser. Kvale (1997:213) menar att arbetsprocessens 
kvalitet hela tiden måste kontrolleras om man skall uppnå valida resultat. Det betyder till 
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exempel att man måste ha ett klart syfte innan man kan gå vidare och välja metod. En kritisk 
granskning av resultatet har varit ett annat sätt att ge resultatet en hög trovärdighet. Det 
innebär att studien hela tiden har valt att lyfta fram även de åsikter som är atypiska. Risken är 
annars stor att man endast väljer ut det material som överensstämmer med exempelvis en 
forskningshypotes (Silverman, 2000:180 f.). 
 
5.12 Metoddiskussion 
Nackdelen med att använda en kvalitativ metod är att den är tidskrävande och kräver mer 
bearbetning innan man kan analysera den inkomna empirin än vad en kvantitativ 
undersökning gör (Denscombe, 2000:162 f.). Användandet av bandspelare kan skapa en ännu 
mer konstlad situation än vad en intervju redan är för respondenten och därför hämma 
intervjun. Användandet av en semistrukturerad frågeguide medför fler öppna frågor och gör 
det svårare att hantera materialet när det ska dataanalyseras (a.a.).  
 
Holme och Solvang (1997) skriver att närheten mellan forskare och de undersökta kan utgöra 
ett problem då närheten kan skapa bestämda förväntningar. Å andra sidan går studien in på 
svåra och känsliga frågor. Där kan närheten mellan intervjuare och respondent vara en styrka. 
Ett kvantitativt tillvägagångssätt hade medfört ett större avstånd till respondenterna och 
förmodligen lett till resultatet blivit mindre tillförlitligt. En annan aspekt är att en kvalitativ 
studie med få intervjuer kan tyckas ha ett begränsat värde. Resultaten låter sig inte enkelt 
generaliseras. Denna studies ambition har emellertid inte främst varit att kunna generalisera 
resultatet i stor skala. Det är istället att relatera resultatet till den specifika situation som 
intervjupersonerna befinner sig i. Däremot är förhoppningen naturligtvis att resultatet även 
kan vara giltigt för andra människor i en liknande situation. Kvale (1997) skriver att målet för 
samhällsvetenskaplig forskning inte i första hand bör vara ett slags universell 
generaliserbarhet, snarare en sorts kunskapens kontextualitet och heterogenitet. I studien 
skapas kontextualitet utifrån de valda teorierna och tidigare forskning vilket i sin tur stärker 
studiens giltighet. 
 

6. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 
 
Kapitlet redovisas utifrån studiens frågeställningar om personalen funktion till de boendes 
förändringsprocess, samt deras tankar och upplevelse av boendet. Kapitlet inleds med en kort 
beskrivning av respondenterna. Därefter följer resultaten som är insorterade under två 
huvudrubriker, den ena är socialarbetarens roll och den andra institutionen. Under respektive 
avsnitt tematiseras sedan resultaten och belyses med olika citat. Intervjupersonerna refereras 
till som Ip 1-7 efter varje citat. Materialet presenteras på så vis att först redovisas resultaten 
under varje tema. Sedan analyseras de utifrån studiens tolkningsram i ett underliggande 
stycke. 
 
6.1 Respondenterna 
Intervjupersonerna är i åldrarna 40 till 60 år och består av fem män och två kvinnor. 
Medelåldern är drygt 49 år, männen är äldre än kvinnorna. Boendetiden varierar från två till 
nio månader med något undantag. Räknar man bort denna person blir genomsnittstiden på 
boendena fem månader. Kvinnorna har inte haft någon kontakt med boendet tidigare, det har 
däremot samtliga män haft.  
 
6.2 Socialarbetarens roll 

6.2.1 Förväntningar 
De flesta tycker det går bra att prata med personalen, ”man kan gå fram och prata med dem 
om man själv vill och få hjälp med saker” (Ip 7). Avvikande åsikter framförs dock ”det är 
under all kritik det där alltså. De står som boendestödjare men de fäller oss istället” (Ip 6).  
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 En åsikt om vad som är dåligt i kontakten med personalen är att de inte tycker att personalen 
är tillgänglig för dem i den utsträckning de önskar sig, ”dom är ute och far för mycket” (Ip 4). 
När personalen är på boendet upplevs det som att de tillbringar för mycket tid på kontoret, 
”åh, jag tycker personalen skulle vara där mer. Kanske inte sitta inne på kontoret så mycket 
utan va med ute bland oss” (Ip 3).  
 

 Nästan hälften av respondenterna tycker dessutom att personalen är passiv. Någon nämner ett 
specifikt tillfälle då denne saknat stöd från personalens sida, ”de kunde ha besökt mig 
betydligt oftare, som stöd, för jag litade inte på mig själv då. Det hade varit bra om jag hade 
fått uppbackning då, men jag kände att det flöt ut i sanden” (Ip 2). Även andra nämner 
avsaknad av socialt stöd, ”dom har ju ingen vårduppgift precis, dom känns mer som 
vaktmästare. Jag skulle önska att det var mer… att dom kunde prata lite mer om det 
(missbruket)” (Ip 4). Att man önskar en mer aktiv personal framkommer tydligt, ”jag vet ju att 
jag har dem där, om det skulle vara någonting, det är jag som får ta tag i dom liksom, dom 
har ju mycket att göra” (Ip 2). Andra kommentarer handlar om att man saknar praktisk hjälp 
när man ber om det, ”dom säger att vi får aktivera oss själva, vi är inga drängar åt er” (Ip 4). 
Någon fyller i med att, ”en del hjälper väl inte till med lägenheter och sånt där” (Ip 7). 
 
På boendet upplever respondenterna det som ett problem att personalen delvis är frånvarande. 
Forskning visar hur viktigt det är för klienter att ha personal tillgänglig när man vill prata med 
dem, särskilt om svåra saker (SOU, 2001:95). Resultaten antyder att problemet inte främst 
ligger i att personalen är frånvarande utan att de inte finns tillgängliga när de boende behöver 
dem. En förklaring kan vara att man saknar kunskap om vilken roll personalen på en 
institution har. Goffman (1983) menar att det då kan bildas förväntningar i det sociala 
samspelet som i sin tur medför olika reaktioner.  
 
Forskning (Löfstrand, 2005) visar också att klientskapet syftar till normalisering och ett 
maktförhållande bildas då alltid mellan socialarbetare och klient. Där det finns makt finns 
alltid utrymme för motstånd och som klient kan man då känna att det finns för lite 
handlingsutrymme, det leder ofta till stereotypa bilder av personal (a.a.). Goffman (1983) 
skriver till exempel att uppfattningar om personalen som föraktfull och överlägsen är vanliga 
bland inskrivna.  Detta beror som sagt på att relationen mellan personal är ojämlik. Därför är 
det lätt för klienterna att känna sig överkörda och nonchalerade. Som socialarbetare har man 
en professionell roll som skapar en distans till en klient. Denna distans kan av klienten lätt 
missförstås som ett uttryck för ett ointresse (Payne, 2002). En reaktion blir då att uttrycka sitt 
missnöje över detta, t.ex. genom att säga att personalen är för passiv. Men individen själv kan 
också passiviseras. Han eller hon kan börja identifiera sig med rollen som klient (Goffman, 
1983).  Då kan ett förhållningssätt skapas där socialarbetaren förväntas vara aktiv och erbjuda 
hjälp medan klienten är en passiv mottagare av denna hjälp.  Morén (2001) menar att denna 
uppdelning i roller är en begränsande faktor i hjälprelationen. Man behöver överskrida dessa 
roller för att kunna bygga upp en förtroendefull relation. När väl tilliten mellan socialarbetare 
och klient är etablerad, förmår man ställa ömsesidiga krav på varandra. Av svaren ovan kan 
man ana att klienterna försöker leva upp till de krav som finns men att de samtidigt kräver ett 
stöd för att kunna göra detta. Om man inte får detta kan man lätt känna sig kontrollerad, vilket 
någon respondent gav uttryck för. Morén menar att man som socialarbetare inte ensidigt kan 
ställa krav utifrån ett formellt regelsystem. Det leder bara till att förändringsprocessen 
försvåras. 

6.2.2. Kunskap är makt 
Personalens stöd har en del svårt att se som hjälp och menar att de saknar rätt utbildning för 
att vara till hjälp. Respondenterna upplever det som om personalen inte förstår deras situation 
eftersom de inte har någon egen erfarenhet av missbruk, ”dom kan ju ingenting om före detta 
knarkare va. Eller dom har ingen utbildning på det i alla fall” (Ip 4). En annan kommentar på 
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samma tema är, ”de ska fan i mig ha utbildning, det har ingen av dem, de kan inte ta en 
missbrukare. Allihop reagerar olika, det går inte va!” (Ip 6).  
 
Respondenterna upplever att personalen saknar adekvat utbildning för att kunna hjälpa dem. 
Argument mot personalen och dess utbildning kan ses som en motståndshandling som utgör 
en protest mot organiseringen av hjälpåtgärder (Löfstrand, 2005).  

6.2.3. Personalens arbetssätt 
Någon menar att personalen har, ”varsiett (arbetssätt), det finns inget gemensamt där” (Ip 1). 
De flesta menar att arbetssättet styrs av individuella faktorer, ”vissa har ju sina principer” (Ip 
2). Eller, ”det är individuellt naturligtvis” (Ip 3). Ytterligare någon upplever att, ”dom 
försöker väl samarbeta” (Ip 4). Den kvinnliga personalen anses lättare att ha att göra med och 
prata med, ”den kvinnliga personalen är mer tillmötesgående, mer mänskliga” (Ip 6). Samma 
person menar dock att det behöver vara en blandad personal eftersom, ”det är en trygghet för 
tjejerna som jobbar där att det finns killar som jobbar där också” (Ip 6). Man antyder även att 
den kvinnliga personalen är mer aktiv än den manliga, ”de kan sina saker bättre och är mer 
påhittiga (än männen)” (Ip 4). En avvikande uppfattning är att, ”den kvinnliga personalen är 
de som daltar mest” (Ip 2). Någon tyckte också att personalen hade för strikta krav, ”jag 
tycker att man borde få åtminstone en chans va, gå in och lägg dig och visa dig inte ute hos 
oss eller grabbarna kunde dom ha sagt” (Ip 4). 
 
På dessa boenden uppfattas det som om personalen har olika arbetssätt. Detta kan vara ett 
uttryck för att man trots allt försöker individanpassa hjälpen. Dessvärre leder detta också till 
att de boende upplever att vissa personer särbehandlas. Morén (2001) hävdar emellertid att det 
är nödvändigt att behandla klienter olika ur ett förändringsperspektiv eftersom varje individ 
har unika behov. Observera att detta gäller stöd till förändring, när det gäller rent materiellt 
stöd måste likabehandling råda enligt Morén. Mötet mellan respondent och socialarbetare är 
också ett möte mellan individ och specifik organisation, vilket innebär att individen kommer 
att identifiera sig med rollen som klient. Som klient måste man anpassa sig till personalens 
och boendets krav och regler om man vill ta del av dess resurser. Det sker inte utan motvärn 
och argument som exempelvis att det är för strikta krav på ett boende. Motståndshandlingar 
mot personalens upplevda makt är vanligt (Löfstrand, 2005). 

6.2.4. Känslan av trygghet 
Alla berättar att de upplever boendet som säkert och tryggt. Några respondenter menar att 
personalen betyder jättemycket för att de ska känna trygghet, ”dom gör att det känns mer 
tryggt och bo där” (Ip 3). Vissa berättar om incidenter som har hänt tidigare och menar att, 
”det var värre förr får jag säga, då ramla det in en massa folk på fyllan, det blev mer 
störande på så sätt” (Ip 6). De flesta respondenter tycker det är bra att personalen kastar ut 
utomstående bråkiga personer.  
 
Regler ses ofta som ett kontrollinstrument. Morén (2001) menar att det skapar distans och 
motstånd när socialarbetaren uppfattas vara mer lojal mot organisationen än han är gentemot 
den inskrivne klienten. Men reglerna kan också betraktas som en trygghetsskapande faktor. I 
detta fall uppskattar respondenterna att personalen hindrar obehöriga, drogpåverkade personer 
att komma in på boendet. De flesta framhåller att man vill ha en lugn miljö på boendet.  

6.2.5 Förändring 
Känsla av förändring får klienterna genom en arbetsplan eller om de är uppsatta i bostadskö, 
” ja, det är väl bra, för jag står ju uppsatt i bostadskö” (Ip 5). Klienterna har själva anmält sig 
i bostadskön eller fått hjälp av personalen. Det upplevs också att personalen kan erbjuda 
omtanke och stöd genom att personalen tittar till respondenterna då och då, samt, ”stöd i och 
liksom, reda upp nåt slags liv” (Ip 3). Det finns funderingar kring hur personalen skulle kunna 
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erbjuda mer hjälp till eget ansvar, ”så många försök och åter ramlar du tillbaka in där, för 
fan, vi skulle få en fot i arslet någon gång och säga att det här inte håller längre” (Ip 6). 
Känslan av medverkan till förändring uteblir ibland på grund av svårigheten att nå fram till 
personalen, ”jag har tjatat så länge och det händer ingenting” (Ip 6). Personalen upplevs ändå 
vara ett bra stöd när man väl kommer i kontakt dem. Personalen gör att respondenterna känner 
sig lyssnade på i sin boendesituation, ”jag vet inte om jag hade kunnat se till att X inte skulle 
ha flyttat hit, tänk om dom nu hade bestämt det liksom, nej det var jag mest rädd för, jag var 
inte säker på att X var drogfri”  (Ip 2). Men det kan också vara så att man blir erbjuden en 
boendeplats men inte känner sig nöjd med det. Men att några andra alternativ finns inte, ”det 
sociala har erbjudit mig ett ställe fast jag har tackat nej till det, då har dom ryggen fri va. Så 
dom tvingar en dit i stort sett. För det står i sociallagen, i de första punkterna att alla ska ha 
rätt till ett eget boende”  (Ip 4). 
 
Respondenterna har olika uppfattningar om personalens betydelse för förändring, men 
personalen tycks ändå vara en förändringsfaktor. Det är via dem man blir uppställd i 
bostadskö, upprättar arbetsplaner och söker förståelse i sin egen situation. Personalen har 
alltså en viktig roll att spela som förändringsaktörer. Deras främsta uppgift är enligt Morén 
(2001) att förmedla känslan till de boende om att det finns flera möjliga verkligheter. När man 
ser att det finns flera alternativa sätt att leva tvingas man välja och blir därigenom mer 
delaktig i förändringsprocessen (a.a.). 
 
Ett vanligt skäl till en avbruten kontakt mellan klient och socialtjänst är ett missnöje med de 
bostadsalternativ som erbjuds.  Bostadssökande klienter upplever sig ofta missförstådda och 
förfördelade av socialtjänsten (SOU, 2001:95). En förklaring kan kopplas till maktaspekten 
mellan klient och socialarbetare, det ger lite handlingsutrymme för klienten vilket kan 
medföra motståndshandlingar som att hävda medborgerliga rättigheter (Löfstrand, 2005).  
 
6.3 Institutionen 

6.3.1 Boendets olika steg och tidsramar 
Boendetiden mellan de olika stegen upplevs som positiva, ”man blir inte ivägskickad, det 
känns ju bra” (Ip 3).  Däremot kan tidsramarna ibland kännas som ett måste eller krav. Det 
sista steget till egen lägenhet tycker många tar för lång tid. Men förklaringen till detta menar 
några respondenter beror mer på den gotländska bostadsmarknadens tröghet. Svårigheten med 
att komma ur boendekedjan beskrivs också, ”jag har varit inom boendet hela tiden, jag gick 
ju i en kedja så, Mäster, Gesällen, Rutegatan, nu är det Mäster igen” (Ip 7). Boendetiden är 
lång men upplevs trots allt inte som orimlig. Några respondenter menar att svårigheten med 
att komma ur boendekedjan beror på missbruk och att man flyttar in och ut i boendekedjan, 
” jag har bott till och från i fyra år, så fort man dricker åker man ju ut, sen blir man inskriven 
igen” (Ip 5).     
 
De olika boendetiderna upplevs som positiva av respondenterna, men kan kännas kravfulla 
och att det finns svårigheter med att komma vidare. Det gäller främst sista steget innan egen 
lägenhet. Qvarlander (2001) skriver att rättsäkerheten är bristfällig för klienter som bor i en 
träningslägenhet. Om man missköter sig kan kommunen kasta ut den enskilde inom 24 
timmar, vilket strider mot Hyreslagen. Då det handlar om andrahandsupplåtelse kan 
hyresgästen inte heller få sin sak prövad i hyresnämnden. Qvarlander belyser att 
socialarbetarna upplever att det uppstår en ond cirkel när någon ”puttas” nedåt i kedjan och 
får börja om. Den onda cirkel som uppstår måste upplevas än värre för den enskilde som får 
börja om igen. Busch-Geertsemas (2001) forskning åskådliggör att tvärtemot socialarbetarnas 
låga förväntningar visade resultaten i ett tyskt projekt att de som hade bott längst på 
traditionella stödboenden var de som klarade ett eget boende bäst. De behövde dock fortsatt 
socialt stöd. Stickley (2005) menar likaledes att man måste erbjuda mer än ett adekvat boende 
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för att kunna hjälpa hemlösa. Qvarlander menar att socialtjänsten ibland anser att det är nyttigt 
för klienten att vräkas från sitt boende, det påstås lära klienten förstå konsekvenserna av sitt 
handlande. Men det medför bara att boendekedjan inte blir lika flexibel som det var tänkt. 
Trappan smalnar av i en flaskhals som gör det omöjligt för den enskilde att avancera inom 
rimlig tid. Att det sista steget innan egen lägenhet tar för lång tid är också något som påpekas 
av respondenterna. 

6.3.2. Självbestämmande 
De flesta berättar hur de saknar att inte få göra som de själva vill, ”man vill ju leva lite 
normalt som man säger” (Ip 7). Eller uttrycker, ” jag saknar mitt eget” (Ip 6). Det 
framkommer också positiva tankar kring boendet och en respondent saknar just inget, ”nej 
inte ett jävla dugg, det är ändå ett bra boende va” (Ip 1). Någon lyfter fram avsaknader som 
mer har med boendets regler kring husdjur att göra, ”nej, inte just nej, det är min katt” (Ip 3). 
En skillnad i vad som upplevdes gällande saknad var frånvaron av avskildhet på boendet, ”det 
kan vara jäkligt jobbigt när vi sitter och så är det två andra där och så ska vi sitta där och 
diskutera saker och så” (Ip 2). Boendet upplevs inte vara en plats där man tar emot besök av 
anhöriga. Det berättas också att på boendet för kvinnor är besök av män inte tillåtet. Om 
personalen skulle upptäcka att någon tagit emot besök av en man blir konsekvensen 
utskrivning från boendet. Boendet tillåter inte besök som stannar över natten, vilket upplevdes 
som negativt av en respondent, ”man får inte ha en brud på rummet över natten en gång 
förstår du, om jag är på stan och träffar en brud, förklarar att man har ett boende som man 
betalar 2000 spänn för men man får inte ta med sig en brud hem, det blir lite skevt” (Ip 4).  
 
Det är viktigt med flexibilitet på en organisation som arbetar med bistånd till 
livsomgestaltning. Ett exempel är reglerna kring besök. De boende tillåts ta emot besök på 
dagtid. Ändå utnyttjas inte den möjligheten så ofta. Det beror förmodligen på att en 
institutionsvistelse ofta leder till skamkänslor och en negativ självuppfattning (Goffman, 
1994).  
 
Verksamheten får inte styras på ett alltför formalistiskt och regelmässigt sätt. Det kan vara 
rent destruktivt enligt Morén (2001) eftersom det bygger på uppfattningen om vad som är 
normalt och vad som är avvikande. Vistelsen tar då lätt formen av en påtvingad normalitet i 
en onormal miljö. Studien visar också att de boende önskar mer av normalisering, att kunna 
ha det som vanliga människor. Det som saknas är alltså rätten att bestämma själv. Detta är ett 
centralt drag i en institution enligt Goffman (1983). Nedbrytandet av en grundläggande social 
ordning där man själv väljer vart och hur man vill bo och med vem. När man förvägras detta 
skapas motstånd och en antagonism mellan boende och institutionspersonal (a.a.). Busch-
Geertsemas (2001) forskning visar vidare att hemlösa inte trivs på gruppboenden, de vill 
hellre ha ett eget boende med normal standard. Den vanligaste formen av boende för de 
hemlösa är emellertid kollektivboenden, mycket beroende på de ekonomiska fördelarna. De 
hemlösa blir då ”tvungna” att ta detta alternativ. Just avsaknaden av alternativ gör det enligt 
Busch-Geertsema (2001) svårt att uppnå syftet med bistånd, nämligen att det ska leda till en 
ökad självständighet för klienten.  

6.3.3. Män och kvinnor på boendet 
En respondent som flyttat in på boendets andra steg via behandlingshem skulle inte kunna 
tänka sig att bo där både män och kvinnor bor tillsammans. Annars framkom det att de flesta 
tyckte det var positivt med boende bestående av både män och kvinnor, ”nej, det är väl bara 
bra, jag tror det är negativt och dela på dem, det är bättre och vara blandat, det blir liksom 
mer, man är ju blandade människor ute på en arbetsplats och i samhället för övrigt, det ska ju 
funka som det gör all annanstans” (Ip 3). Det upplevs också som att boendet fungerar bättre 
med blandad grupp, ”det är bättre med både kvinnor och män, ja, med samarbete och sånt 
där”  (Ip 5). Det beskrivs dock tveksamheter till att män och kvinnor bor tillsammans, ”utifrån 
när jag var på XXX så körde de med blandad grupp och det gick ju inte, det blev ett jävla liv, 
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svartsjuka” (Ip 1). Det framkommer också önskemål om fortsatt sammanblandning av män 
och kvinnor på nästa boendesteg. Samtidigt som en respondent bestämt menar att det inte 
skulle fungera, ” för missbrukare är det rätt kört med en gång, nja är de då missbrukare så att 
säga båda lägren då blir det tjafs” (Ip 6). Det ges också uttryck för andra aspekter än 
sammanblandningen av män och kvinnor. Det upplevs inte helt enkelt att bo med andra som 
man inte valt själv, ”man bor ju i ett kollektiv där man inte får välja vem man vill bo med själv 
utan man blir tilldelad sina kamrater, det är väl ingen drömgrej precis, om jag hade ett eget 
kollektiv så skulle jag ju inte flytta in om jag inte trivdes med folk” (Ip 4). 
 
Olika organisationsmässiga företeelser kan exempelvis försvåra en biståndsprocess i form av 
boende. En enskild socialarbetare kan ha svårt att anvisa lämpliga boenden utifrån 
individuella behov. Faktorer som kommuners ansträngda ekonomi kan också tendera i att 
klienter skickas till mindre lämpliga boenden (SOU, 2001:95). I denna studie framkom det att 
det har funnits enskilda önskemål om att inte behöva bo i blandad grupp, samt att det har 
ordnats. Annars har de flesta inte uppfattningen om att det skulle vara ett problem med ett 
gemensamt boende för män och kvinnor. Snarare upplevdes det problematiskt att inte kunna 
välja vem man bor tillsammans med. Det är ett sätt att uttrycka att man anser sig bo i en sorts 
påtvingad gemenskap. Forskning visar att de flesta hemlösa i allmänhet inte vill bo i 
kollektiva boenden (Busch-Geertsema,  2001).  

6.3.4. Boendets regler 
Samtliga berättade att man uppfattade boendets krav på drogfrihet som självklart, ”ja, den 
enda regeln är väl att man ska vara drogfri, det är en sån självklarhet” (Ip 3). Hur kravet på 
drogfriheten kontrolleras fanns delade meningar om, det var bra med kontroll, men att göra 
det via urinprov kändes förnedrande för de flesta, ”det är förnedrande att dom ska stå och 
titta på när man pissar, att dom tar prover det köper jag, men inte sådär hela gänget” (Ip 4). 
Städningen belystes också som en regel, ”man ska hålla sin skit ifrån sig, det är var och en 
ska ta hand om sitt” (Ip 6). Reglerna vid boendet kopplades främst till missbruket och 
beskrevs överlag som positiva, ”reglerna är ju bra, dels kommer man ju ifrån det där 
missbruket och det är ju bara bra om man kan göra” (Ip 5). Reglerna kopplades också till 
ordningen på boendet, ”regler måste ju finnas på ett sånt ställe annars brakar det 
fullständigt” (Ip 6).  Drogfrihetskravet upplevdes också som dubbelt, ”vill man hålla sig 
nykter är det ju bra att det är nyktert boende men vill man ta sig en liten bläcka ibland så, då 
är det inte så bra” (Ip 7). Att det behövs krav på boendet var samtliga ändå enade om annars 
skulle det inte fungera om folk skulle gå omkring och vara onyktra på boendet, ”det ska inte 
vara något jävla fyllställe där man släpar hem folk och grejer” (Ip 4).  
 
På institution måste alltid personal möta klienterna med institutionens perspektiv och då kan 
olika krav och fientligheter uppstå. Både personal och de boende använder dessa riktlinjer för 
att försvara hur något ska åtgärdas eller göras (Goffman, 1994). Klienterna har känslan av att 
vara mer övervakade i kollektiva boenden jämfört med egna boenden som ändå drivs i 
socialtjänstens regi (Busch-Geertsema, 2001). Goffman (1983) skriver om hur lätt det är att få 
den personliga integriteten kränkt på en institution. Respondenterna upplever det som om den 
personliga integriteten kränks när de får lämna urinprov. Vidare blir de boende vid en 
institution ofta fråntagna personliga saker, vad Goffman (1983) kallar identitetsutrustning. 
Även en drog kan fungera som en identitetsmarkör och en trygghetsskapande faktor. Det är 
antagligen detta förhållande som gör att de boende är ambivalenta till kravet om drogfrihet på 
boendet. De tycker å ena sidan att boendets regler om drogfrihet hjälper dem att hålla sig 
drogfria. Å andra sidan tycker de inte om att regeln efterlevs genom att de emellanåt 
drogtestas. Forskning kring detta visar att klienter inte principiellt är emot sanktioner. Det 
som de vänder sig emot är istället att de upplever bestraffningar som godtyckliga och orättvisa 
(SOU 2001:95). 
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6.3.5. Boendets rutiner 
Samtliga berättar om morgonmötet på Mäster som en daglig rutin, ”det är bara morgonmöte, 
det är väl därför att dom vill se att folk lever och är nyktra” (Ip 3). De flesta beskriver ett 
missnöje med morgonmötet och menar att mötet är till för personalen, ”dom talar om dom ska 
till Hemse eller Slite, men det finns på anslagstavlan att skriva upp, vi går då och kommer 
tillbaks då”  (Ip 4). Personalen talar om vad de ska göra under dagen och berättar vem som 
skall arbeta på kvällen. På morgonmötet får respondenterna tala om ifall de behöver skjuts 
eller hjälp med någonting, ”det är många som inte gillar det där mötet, fast jag tycker vi kan 
ha det, men jag är inte intresserad åt vilket håll dom ska åka runt, har jag några personliga 
problem då sitter jag inte där och tar upp det med hela gänget. Då går jag in och pratar med 
någon som jag har förtroende för” (Ip 4). Några anser att personalens dagliga rutiner inte är 
fördelaktigt för dem, ”nej personalen de springer undan så att de slipper göra någonting, de 
driver runt och hälsar på de som har ett eget boende va, de åker hellre och hjälper dem än de 
som är härinne”  (Ip 1). Respondenterna berättar också att som boende på första steget ingår 
det att man sköter vissa sysslor. Arbetsfördelning och planeringen görs varje fredag på 
kvällsmötena. Det är ingen som upplever sysslorna som besvärliga, ”det är inget problem, det 
sköter vi själva va, plockar fram disk och ställer tillbaks, ibland kan man få skala potatis, men 
det är inget som är svårt va”  (Ip 4). Det finns olika ansvarsområden såsom städning, köket 
och påfyllnad av varor, ”en del sköter inplockningen till dagrummet för vi har ju kaffe och 
bröd och mjölk och smörgås, ser till sånt, det är ju inget tungt eller någonting” (Ip 5). 
 
Respondenterna anser att vissa dagliga rutiner såsom morgonmötet inte tillför dem något. Det 
resulterar i en negativ upplevelse av dessa rutiner. Andra rutiner i form av sysslor som mer 
handlar om vardagliga bestyr upplevs inte så. En förklaring kan vara att sysslorna är ett 
naturligt inlägg i vardagen utan kontroll från personalen, samt gynnar respondenterna själva. 
Till skillnad mot morgonmötet som mer upplevs vara fördelaktigt för organisationen och då 
ger uttryck för kontroll och förmyndarskap. Morén (2001) menar att en sådan känsla uppstår 
när man inte känner sig delaktig i ett skeende. Att ensidigt ställa krav på de boende att delta 
på morgonmötet gynnar inte en förändring. Som socialarbetare bör man utgå från en tillit i 
relationen till klienten där det ställs ömsesidiga krav på varandra (a.a.). 

6.3.6 Förändring  
Flera har svårt att se att det blivit någon förändring eller tycker det helt enkelt inte blivit 
någon, ”nja, vad skulle det vara för något”  (Ip 7).  I övrigt nämns att boendet kan vara vägen 
till egen lägenhet. De boende har även tillgång till olika fritidsysselsättningar, ”det finns 
grejer man kan sysselsätta sig med, spela pingis, biljard, styrketräna och sen är vi ute och 
promenerar med personalen ibland” (Ip 7). Boendet upplevs slutligen erbjuda stabilitet i 
tillvaron, ”ja, jag är drogfri och så har jag aldrig haft det så lugnt och skönt som nu” (Ip 3). 
För någon var det viktigaste att boendet kunde erbjuda tak över huvudet. I övrigt var det 
främst kravet på drogfrihet som man lyfte fram som en hjälp. Samtidigt betonade de flesta att 
förändringsarbetet mot drogfrihet är något man måste arbeta med och sköta själv, ”nej, det 
måste du ta tag i själv det, Ja de flesta är ju tvungna att hålla sig annars blir de utkastade, 
men en del de jobbar inte med sig själv, jag måste jobba med mig själv, man måste ta sig ur 
det med hjälp att man har bestämt sig” (Ip 1). Den egna tanken upplevs som en stor hjälp för 
att hålla sig drogfri, ”nej, jag vet inte vad som är hjälpen. Det är väl alla andra som håller på 
som gör att jag håller upp. För att det är ett varnande, en väckarklocka kanske”  (Ip 6). För en 
del kan den egna hälsan vara en faktor för att försöka hålla sig drogfri, ”jag har ju lite att 
tänka på, så jag skall absolut inte hålla på och dricka, så det där måste jag tänka om på snart 
om man skall bli nåt äldre” (Ip 5). De flesta respondenterna menar att man måste arbeta med 
drogfriheten själv men att personalen kan fungera som ett stöd, ” ja, det ser personalen till 
eftersom dom kan kolla det”  (Ip 7). Eller, ”man ju åka på ett pissprov och då är det kört för en 
alltså, den grejen gör att man aktar sig och tänker ett varv till när man blir törstig för att inte 
bli utkastad därifrån”  (Ip 4). 
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Morén (2001) menar att man som klient blir hjälpt av att se att det finns alternativ till ens 
livssituation. Av resultatet framgår hur kraven på skötsamhet kan uppfattas som ett stöd av 
individen. På så sätt blir man delaktig i förändringsprocessen. Det visar sig tydligt hur 
respondenterna har påbörjat en inre förändring genom att börja tänka i nya banor. De har med 
Moréns ord kommit en bit på vägen i en livsomgestaltning. Dessa individuella tankemässiga 
förändringsaspekter visar på hur viktigt det är att organisationen i sig beaktar olika 
förändringsaktörer. Att en organisation erkänner att en misslyckad insats ändå kan föda ett 
lyckat resultat. Tidigare ”misslyckanden” kan enligt Morén vara nödvändiga förutsättningar 
för ett senare lyckat resultat. Huvudintrycket blir ändå att de flesta respondenter är nöjda med 
boendet, likväl har de svårt att lyfta fram vilka förändringar boendet har medfört. En möjlig 
förklaring till detta är att en institution skapar en miljö som präglas av personliga 
misslyckanden (Goffman, 1983).  Det är rimligt att tro att respondenterna påverkas negativt i 
en sådan miljö och därför har svårt att lyfta fram positiva förändringsaspekter. I en 
förändringsprocess är upplevelsen av eget handlingsutrymme viktig, finns känslan av 
utrymme minskar olika motståndshandlingar (Löfstrand, 2005).  
 

7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Syftet med denna studie var att belysa hemlösa klienters upplevelse av sin boendesituation 
samt deras möjlighet till förändring vid Beroendeverksamhetens boenden. Detta syfte har 
enligt författarna uppnåtts. Författarna ser det angeläget att så långt som möjligt betona att 
hemlöshetsproblematiken existerar på olika nivåer. Denna studie har genomförts på 
individnivå men resultaten berörs av organisatorisk nivå (boendet) och strukturell (politisk) 
nivå. Om hemlöshet tillskrivs individuella faktorer så minskar också övriga 
samhällsmedborgares vilja att lösa hemlöshet. Om hemlöshet i stället ses som ett socialt 
problem så blir det en samhällelig uppgift att lösa detta (Swärd, 1999). 
 
Resultatet visar att de flesta överlag är nöjda med boendet. Många upplevde att personalen 
och kravet på drogfrihet är ett stöd för dem, men i resultatet ges också uttryck för ytterligare 
aspekter. Det framkommer att klienterna upplever personalen som delvis otillgänglig och att 
de har många andra arbetsuppgifter utanför gruppboendet. Det som respondenterna främst 
betonar kan till stor del kopplas till boendet som organisation. Både personalen och de boende 
befinner sig i en så kallad kollektiv boendekontext. Goffman (1994) menar att i mötet mellan 
boende och personal skapas förväntningar på varandra. Dessa förväntningar är ofta knutna till 
den roll som varje part anses spela. Roller är en grundläggande förutsättning i skapandet av en 
identitet. Vår egen identitet och självuppfattning skapas i samspelet med andra. Morén (2001) 
anser dock att en relation blir begränsande om den ensidigt definieras utifrån förutbestämda 
roller. När de boende saknar stöd från personalens sida kan det bero på att de har identifierat 
sig med en klientroll där man passivt förutsätts ta emot hjälp. Å andra sidan är det inget 
konstigt med att klienterna önskar att personalen skulle ta en mer aktiv del i deras vardag. Det 
är nog delaktigheten klienterna menar när man pratar om tillgänglighet. Inte så mycket att 
personalen ständigt behöver vara på plats, snarare att de öppet visar att de bryr sig om de 
boende och finns tillhands för dem när de väl är på institutionen.  Personalen kanske tänker på 
ett liknande sätt. De anser eventuellt att deras främsta uppgift är att ge de boende en förmåga 
till att leva ett mer självständigt liv. Det kan vara en anledning till att personalen vill 
intervenera så lite som möjligt i de boendes liv, kort sagt för att minska beroendet dem 
emellan.  
 
I resultatet synliggörs också att klienterna har en känsla av att personalen inte alltid förstår 
dem. Klienterna menar att det beror på personalens brist på egen erfarenhet av missbruk och 
att personalen saknar adekvat utbildning. En markant faktor i relationen mellan personal och 
de boende är relationens ojämlika natur. På en institution är det lätt att känna sig kränkt och 
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då skapas vissa motståndsstrategier för att motverka detta. Ett exempel på en sådan strategi är 
att de boende inte tillmäter personalens utbildning någon betydelse. Deras professionalism 
blir ett hot som påminner dem om hjälprelationens ojämlika organisering. Det blir tydligt hur 
klienten kan uppleva att det saknas en valmöjlighet och därför tvingas anpassa sig för att få 
tillgång till hjälpresurser. Maktaspekten visar på det ojämnlika förhållandet mellan personal 
och klient och med makt följer ett utrymme för motstånd (Löfstrand, 2005). Även om 
motstånd inte leder till förändring på individnivå kan den fylla en viktig funktion för 
klienterna. Främst kan motståndet bidra till att bevara den egna självkänslan och integriteten. I 
resultatet framkommer också motståndshandlingar av de boende som grupp. Dessa har 
betydelse främst för att kollektiva motståndshandlingar kan leda till förändring på en mer 
organisatorisk nivå. En sådan förändring kan vara att personal som har egen erfarenhet av 
missbruk rekryteras till gruppboenden i framtiden.   
 
Resultatet visar också att klienternas upplevelse av delaktighet är en viktig förändringsfaktor.  
Klienterna upplever att de blir lyssnade på och att personalen hjälper dem med ett slags yttre 
stöd (att göra individuella arbetsplaner, sättas upp i bostadskö m.m.). Relationen mellan klient 
och socialarbetare behöver vara ömsesidig för att man tillsammans ska se nya möjligheter. 
Förändring sker både av yttre och inre karaktär, yttre förändring handlar om anpassning i 
samhället. Inre förändring består av att börja tänka i nya banor. Morén (2001) menar att som 
professionell socialarbetare måste man skapa sig en personlig relation till varje klient. Annars 
tenderar socialarbetaren att riskera att fastna i ett problemtänkande som resulterar i en 
polarisering mellan socialarbetare och klient. Det gäller att som socialarbetare erbjuda hjälp 
samtidigt som man respekterar individens eget val. Det sistnämnda är viktigt att ta fasta på. 
Om de boende ges inflytande över sin boendesituation och gör dem delaktiga i 
förändringsprocessen så undviks förhoppningsvis fruktlösa maktkamper. Det här kräver en 
väldig lyhördhet och känslighet från personalens sida visavi de reaktioner som de boende 
visar upp. Ett exempel är dagliga rutiner. Att utföra vardagssysslor som städning och diskning 
är inget problem för de boende. Förmodligen eftersom de själva har inflytande över utförandet 
och bestämmer hur arbetet skall fördelas. Det motsatta gäller för morgonmötet. Mötet anser 
de boende vara till mest för personalen skull. Därför svarar klienterna med att inte ta del av 
det, det upplevs som att man sitter av tiden. Detta beror antagligen på att de boende tycker sig 
sakna inflytande över mötets funktion och innehåll.  
 
I resultatet framkommer att den mest kända regeln på boendet är den om drogfrihet. De 
boende vill ha det drogfritt och rent när de bor i ett kollektivt boende. Kravet på drogfrihet är 
bra men de flesta tycker också att det är förnedrande att behöva lämna urinprov. Institutionens 
struktur präglas av regler och riktlinjer. Det är lätt känna sig kränkt när man utsätts för 
drogtester. Samtidigt tycker någon att det kan vara till stöd för att hålla sig drogfri. Att de 
boende ändå har känslan av att det är för strikta krav kan ses som uttryck för en 
motståndshandling mot personalens makt i det avseendet (Löfstrand, 2005). Att det måste 
finnas krav är dock de boende överens om. Det är bara svårt att acceptera kraven när de 
upplevs som orättvisa eller att någon person särbehandlas. Här har såväl organisation som 
personal en viktig pedagogisk uppgift i att förklara sina handlingar. En orsak till att någon 
upplevs särbehandlas av personalen kan ju vara att de försöker se till individens unika 
situation. Detta är något som i förlängningen är positivt för de boende, att de boende ses som 
människor och individer istället för som ”missbrukare” eller ”hemlösa” (Jmf Morén, 2001). 
En annan sak som är värd att notera vad gäller kraven är deras tydlighet. Det råder inga tvivel 
om vad institutionen förväntar sig av de boende, till det finns regler och riktlinjer att tillgå. 
Däremot synliggörs inte klienternas krav på samma sätt. De borde ju rimligtvis ha lika stor 
rätt att ställa krav på boendet som tvärtom.    
 
Då studiens omfång är litet är det är svårt komma med några generella slutsatser utifrån 
resultatet. Det visar sig ändå att det är institutionen som är den viktigaste förändringsfaktorn i 
de boendes liv. De boende har svårt för att se vilken roll personalen spelar i deras 
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förändringsarbete. Det kan bero på att socialarbetare alltför ofta är fokuserade på hur en 
förändring kan ske istället för att påvisa för klienten att en förändring är möjlig. Personalen 
funktion för de boende handlar mycket om ett slags yttre stöd, att hjälpa dem med att kunna 
leva ett vanligt, självständigt liv (Morén, 2001). Märk väl att denna hjälp är något som 
uppskattas av de boende. Däremot skulle de vilja ha mer av inre stöd och hjälp till förändring. 
Detta stöd får de boende idag istället av institutionen. De strikta regler som finns på 
institutionen visar sig vara en viktig förändringsfaktor för de boende. Ju längre tid de har 
spenderat på dessa drogfria ställen, desto mer börjar de tänka i nya banor kring sitt 
drogmissbruk. De börjar inse att det finns ett alternativt sätt att leva och att en förändring är 
möjlig.   
 
Slutligen kan konstateras att samtliga av de boende har ansett att den här typen av boenden 
behövs. Samtidigt uttrycker de en önskan om att ha något alternativ till denna boendeform. I 
realiteten tvingas hemlösa klienter acceptera de boenden som erbjuds.  Busch-Geertsemas 
forskning (2001) visar att en sådan påtvingande utgångspunkt försvårar en 
förändringsprocess. Det visar sig också att boendet inte blir en enkelriktad väg till ett eget 
boende utan snarare ett återkommande inslag i klienternas liv. Därmed uppnås inte heller 
syftet med boendet som ju är att leda till att klienten får ett eget kontrakt. Vidare efterlyser 
klienterna ett flexiblare regelsystem, främst avseende kravet på total nykterhet. 
Uppsatsförfattarna håller med om detta och menar att de boende inte bara ska kastas ut vid 
onykterhet, vid en tid då de verkligen behöver stöd. För att komma tillrätta med detta kunde 
det kanske införas någon form av jourboende där de boende tillfälligt kan mellanlanda vid 
måttlig onykterhet. Överlag känns det som om socialtjänsten skulle behöva arbeta på ett mer 
flexibelt sätt. Det kan handla om att i högre utsträckning reglera hyresskulder innan det går till 
vräkning, detta som ett sätt att motverka hemlöshet. Socialtjänsten ska förebygga uppkomsten 
av sociala svårigheter och hjälpa de enskildas eller gruppers behov av stöd och hjälp 
(Norström & Thunved, 2003). Eller att ge mer stöd i hemmet istället. Ett sådant försök med 
självständiga boenden för hemlösa klienter gav i Tyskland ett lyckat resultat (Busch-
Geertsema, 2001). I denna studies resultat framkommer tydligt att något som de boende har 
svårt att stå ut med är känslan av påtvingad gemenskap som de upplever på boendet. 
Klienterna uttrycker tydligt att de själva inget högre önskar än ett eget boende med normal 
standard och ett så normalt liv som möjligt.  
 
Författarna anser att undersökningens resultat kan sammanfattas i två viktiga punkter. Den 
första handlar om hur viktigt det är för klienter att få socialt och moraliskt stöd i en 
förändringsprocess. En institutions yttre ramar kan delvis fungera som ett sådant stöd. 
Emellertid behövs ett kompletterande stöd i form av ett medmänskligt bemötande på 
institutionen parat med ett förutsättningslöst erbjudande om hjälp. Den andra punkten handlar 
om vikten av att lyfta fram de maktaspekter som präglar en institutionsmiljö. Utövandet av 
makt bör så långt det är möjligt utjämnas. Om klienten känner sig förtryckt skapas 
motståndsstrategier som direkt motverkar syftet med en institutionsvistelse som ju är att 
gynna en förändringsprocess. Det är viktigt att betona att motstånd främst konstrueras i mötet 
mellan individ och organisation och i mötet mellan olika roller. Det kan alltså inte primärt 
sägas vara betingat av personliga egenskaper hos klienter eller institutionspersonal. För att 
undvika motståndshandlingar är det nödvändigt att involvera klienten i förändringsprocessen. 
Att göra klienten till medaktör i sin egen vardag och framtida livssituation.  
 
En kritisk reflektion över slutsatserna är att tolkningsramen kunde ha varit bättre. 
Maktperspektivet har kanske inte synliggjorts så väl som det kunde ha gjorts. Foucaults 
teorier kring olika maktbegrepp hade säkerligen tillfört studien en ytterligare dimension. En 
annan sak som kunnat bidra till en fördjupad kunskap i ämnet hade varit att intervjua 
representanter för socialarbetaryrket, företrädesvis institutionspersonal. Det kunde ha gett en 
djupare, dialektisk förståelse för den interpersonella interaktionen.  
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Ett förslag på vidare forskning är longitudinella studier av hemlösa klienter (Jmf. Swärd, 
1999). Det innebär att man följer individer över tiden för att kunna bedöma vilken effekt 
genomförda insatser för hemlösa klienter har haft. Vidare bör forskningen undvika 
individuella förklaringsmodeller till hemlöshet och mer inriktas på studier av hemlöshet på 
olika nivåer, från en strukturell nivå, till en organisatorisk nivå och ner till individnivå. Detta 
för att synliggöra hur de olika nivåerna samspelar med varandra, inte bara i konstruerandet av 
hemlöshet utan även när det gäller att motverka hemlöshet.  
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BILAGA 1 
 

Information och förfrågan om medverkan i intervju 
 

• Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur Ni upplever er 
boendesituation i missbrukarvårdens boendekedja. 

 

• Medverkan i undersökningen är anonym. När uppsatsen är färdig kommer 
ni att få ett exemplar att läsa. 

 

• Efter genomgången av denna information vill vi att Ni lämnar in talongen 
nedan. De som är tveksamma till medverkan kan anmäla sig senare per 
telefon till Jane på telefonnummer 0498-26 86 69. 

 

• Vi kommer att spela in intervjun på band. Bandet sparas så länge det är 
nödvändigt för färdigställandet av uppsatsen sedan förstörs bandet.  

 

• Allt som sägs under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Det 
betyder att vi garanterar att materialet inte kommer att föras vidare.  

 

• Intervjun kommer att ske enskilt och hålla på i ungefär 30-45 minuter. 
 

• Din medverkan i intervjun är helt frivillig och kan avbrytas när som helst. 
 

• Intervjuerna planeras att ske under vecka 47. Platsen för intervjun 
kommer att vara på Korpen i ett inbokat grupprum. 

 

• Vid varje enskild intervju kommer vi att vara två personer. En av oss 
kommer att ha ett mer övergripande ansvar för intervjun, medan den andre 
kommer att hålla sig mer i bakgrunden och göra lite anteckningar, samt 
ställa eventuella uppföljande frågor. 

 

• Resultatet från Intervjuerna kommer att presenteras i en C-uppsats. C-
uppsatsen redovisas och examineras i vår klass under en seminariedag i 
januari på Gotlands Högskola. 

--------------------------------------------------------------------------------------riv av  
Jag har läst igenom informationen och kan tänka mig att delta i 
undersökningen.  
 

 JA   NEJ   VET INTE 
 
Namn: __________________________________________________ 
Datum: 2005-11-10 Studerande:           Jane Kotz 
     Mats Jakobsson 
     Markus Johansson 



BILAGA  2 
 
Frågeguide 
 
Inledning 
 

1. Hur gammal är du? 
2. Hur länge har du bott på boendet? 
3. Har du haft tidigare kontakt med boendet? 
4. Hur fick du tillgång till boendet och vilka alternativ fanns? 

 
Personalens roll 
 

Bemötande 
5. Vad tycker du är bra i kontakten med personalen? 
6. Vad tycker du är dåligt i kontakten med personalen? 
7. Upplever du att personalen har samma arbetssätt och policy? 
8. Upplever du några skillnader mellan manlig och kvinnlig personal?  

 
Förändring, mål 

9. Vad betyder personalen på boendet? 
10. Hur ser du på din möjlighet till delaktighet gällande planeringen av sin situation? 
11. Hur ser du på de olika tidsramarna för varje boendesteg och hur har stegen påverkat 

dig? 
12. Har boendet inneburit någon förändring för dig? 

  
Innehåll och regler 
 
Boendekedjans regler och syfte 

13. Vad uppfattar du som regler vid boendet? 
14. Vad är positivt respektive negativt med de olika reglerna för boendet? 
15. Ska man ha krav på boendet? 
16. Upplever du att kraven är rimliga, för få eller för många? 

 
Verksamhetens innehåll, hjälp och insatser 

17. Finns det dagliga rutiner vid boendet? 
18. Vad har boendet att erbjuda? Finns det något som du saknar? 
19. Är det rimligt att fundera över blandad grupp (på Mäster)? Vad kan vara positivt eller 

negativt med delade grupper? 
20. Kan du själv påverka din boendesituation? 
21. Vad uppfattar du som hjälp för att hålla dig drogfri? Är hjälpen tillräcklig? 

 
 
 
 
 
 
 
 


