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SAMMANFATTNING 

Ett lågtröskelboende vänder sig till individer med missbruks- och boendeproblematik där 

intentionen är att erbjuda individen stöd i dennes alkoholproblematik samt en trygghet i 

boendet utan att ställa krav på nykterhet. Studiens syfte var att undersöka fenomenet: 

upplevelsen av att bo på ett lågtröskelboende utifrån ett brukarperspektiv, samt vad flytten 

till lågtröskelboendet har inneburit för de boendes livskvalitet. I analysen användes ett 

fenomenologiskt perspektiv med livsvärldsteorin som utgångspunkt. Resultatet visar 

studiens fenomen som existentiell samhörighet i alkoholmissbruk. Den delade alkohol- och 

boendeproblematiken gör att de boende upplever sig som jämlika med varandra, vilket också 

skapar en känsla av gemenskap och tillhörighet. Studien visar att alkoholkonsumtion, trots 

acceptans av alkoholbruk inom boendet, upplevs av de boende som om den minskar. 

Resultatet har betydelse för hur lågtröskelboenden kan utvecklas för att göra en än bättre 

anpassning till de boendes behov.  

Nyckelord: lågtröskelboende, alkoholmissbruk, hemlöshet, skademinimeringsprincip 
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ABSTRACT 

A low-threshold-home is a home for individuals that are struggling with alcohol addiction 

problems and finding it hard to find a place to stay. The intention of the home is to offer the 

residents support in their struggle with alcohol, and a safe place to stay, without putting 

pressure on the person to stay sober. The purpose of the study was to see how the individuals 

are coping with living at the low-threshold-home and still struggling their addiction, and how 

the move there has changed their quality of life. A phenomenological perspective of theory of 

life has been used in the analysis and the results show an existential connection between the 

men in their alcohol-addiction. Because of their shared alcohol- and accommodation 

problems with addiction, the individuals feel a unity between them that creates 

understanding. The study shows by experiences by the residents that the acceptance of 

alcohol within this low-threshold-home in many cases leads to less consumption of alcohol. 

That is important and useful when trying to improve these low-threshold-homes even more 

in the future for the individuals living there. 

Keywords: low-threshold, alcohol-abuse, homelessness, harm reduction 
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1 INTRODUKTION 

Denna studie handlar om fenomenet att bo på ett lågtröskelboende. Att vara hemlös och ha 

missbruksproblem kan bidra till en känsla av utsatthet och utanförskap från samhället. Att 

den hemlöse missbrukaren därutöver kan ha ett flertal misslyckade behandlingsförsök 

bakom sig minskar inte känslan av utanförskapet.  

I studien fokuseras de lågtröskelalternativ som exempelvis lågtröskelboende, som en del 

kommuner valt att implementera. Dessa alternativ kan sägas ingå i den så kallade 

skademinimeringsprincipen (Hermerén, 2009) som andra länder, däribland Tyskland, 

använder sig av i arbetet med individer med missbruksproblematik. Det finns inte mycket 

forskning i Sverige kring hur lågtröskelalternativa boendestrategier påverkar brukarna. 

Denna studie vill därför lyfta fram fem mäns erfarenheter av att bo på ett lågtröskelboende 

för att få kunskaper om deras liv förändrats på något sätt av denna skademinimeringsprincip 

som samhället nu har börjat implementera. 

Avsikten med studien är därför att undersöka hur en utvald kommun har valt att arbeta med 

alkoholmissbrukande män som tidigare varit hemlösa och har ett flertal misslyckade 

behandlingsförsök bakom sig såsom exempelvis vistelser på behandlingshem.  

För att klargöra ramarna för studien, kommer i det följande presenteras samhällets ansvar 

för individer med alkohol- och boendeproblematik. Därefter presenteras studiens 

problemområde, frågeställningar och centrala begrepp såsom brukarperspektiv och 

lågtröskelboende samt alkoholmissbruk. Sedan redovisas tidigare forskning kring ämnet och 

det teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien. Därefter beskrivs studiens metod 

och material där bland annat datainsamlingen, databearbetningen och analysmetoden 

presenteras. Vidare redovisas studiens resultat och efterföljs av en metoddiskussion. 

Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser och implikationer för praktiskt socialt arbete. 

1.1 Bakgrund 

De män denna studie belyser har, innan de flyttat in på det utvalda lågtröskelboendet, någon 

gång varit hemlösa och genom nedanstående redogörelse belyses vilket ansvar samhället har 

för medborgarna.  

En bostad kan urskiljas som en grundläggande rättighet och som en nödvändighet för 

människor för att få möjlighet att uppnå en god levnadsstandard, ett oberoende liv och 

delaktighet i samhället. Regeringsformen (Norström & Thunved, 2011) fastslår i 1 kap. 2 § att 

”Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt 

verka för social omsorg och trygghet och för en god levnadsmiljö” (1974: 152). I Sverige har 

kommunerna det huvudsakliga ansvaret för individers bostadsförsörjning. I Lagen om 
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kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS, 2000:1383) fastslås bland annat i 1 § att 

varje kommun ska i syfte att skapa förutsättningar för individer i kommunen organisera goda 

bostäder. Kommunerna har också ett ansvar att organisera och förmedla lämpliga bostäder 

till individer som av olika skäl inte kan behålla sin bostad, vilket fastslås dels i Lagen om Stöd 

och Service till vissa funktionshindrade 9 § och i Socialtjänstlagen 3 kap. 2 § (2001: 453) 

(Norström & Thunved, 2011). Kommunens ansvar kan här handla om att skapa särskilda 

boenden för individer med särskilda behov såsom stödboenden för individer med svårigheter 

att fungera utan stöd från personal. 

Efter psykiatrireformens inträde 1995 framhävdes kommunernas ansvar för att sörja för 

utsatta individers boendeformer (Blid, 2006). Detta ansvar är således inte lagstadgat, vilket 

innebär att det inte finns någon bestämd skyldighet att erbjuda boende till dem som saknar 

det, utan ska snarare betraktas som en politisk målsättning (SOU: 2001: 95). Däremot finns 

det tydliga riktlinjer för att vissa äldre och funktionshindrade ska kommunerna 

tillhandahålla särskilda medel för att sörja för bästa boende (Blid, 2006). 

Förutom ovanstående lagtexter finns det ingen ytterligare tydlighet i kring hur socialtjänsten 

i varje kommun praktiskt ska handla för att bistå individer med ett boende. Därmed varierar 

kommunernas insatser för individer med svårigheter att få och behålla en egen bostad mellan 

kommuner och kommunerna har inom kommunen på olika sätt fått lösa denna 

boendeproblematik. Socialtjänsten kan bland annat erbjuda utsatta grupper särskilt 

anpassade eller tillfälliga boenden av olika slag beroende på problematik och stödbehov. Det 

kan bland annat handla om akutlägenheter, träningslägenheter men även olika former av 

stödboenden. I ett flertal kommuner finns också möjligheten för utsatta individer att få 

bistånd till så kallade lågtröskelboenden där alkoholmissbruk är tillåtet (Blid, 2006). Syftet 

med dessa är att skapa trygghet och öka välbefinnandet hos personer med 

missbruksproblematik som står utan bostad.  

Lågtröskelboenden är hittills ett relativt nytt och mindre vanligt fenomen i Sverige medan 

lågtröskelalternativa lösningar är betydligt vanligare i exempelvis Tyskland. Boendeformen 

finns således i ett antal kommuner i Sverige och debatter kring hur kommuner ska hantera 

individer med en alkohol- och boendeproblematik förekommer periodvis i kommunerna 

(verksamhetschefen för det aktuella lågtröskelboendet, personlig kommunikation, 14 mars, 

2012). Frågor som då kan ställas är hur människor som erbjudits ett sådant boende upplever 

att bo där. Forskning kring detta område, dvs. hur individer boendes på lågtröskelboenden 

upplever boendeformen, därmed ur ett brukarperspektiv, är således bristfällig. 

I denna studie söks kunskaper om hur de män som blivit erbjudna och accepterat en lägenhet 

på ett lågtröskelboende upplever sin livskvalitet, samt kunskaper om fenomenet upplevelsen 

av att bo på ett lågtröskelboende?  



3 

1.2 För studien centrala begrepp 

1.2.1 Hemlöshet  

Socialstyrelsens (Socialstyrelsen, 2010) definition av hemlöshet kan sammanfattas i fyra 
kategorier efter individens nuvarande boendesituation: 

 I första situationen ingår individer som inte har något fast boendealternativ. Individer 
som övernattar på härbergen, akutboenden eller utomhus ingår i denna kategori. 

 I situation två inräknas individer som är intagna på anstalt eller institution och där 

det planeras en utskrivning inom en tremånadersperiod, men att personen inte har 

något eget boende att skrivas ut till. I denna situation räknas även de som redan borde 

skrivits ut men som är kvar på anstalten/institutionen på grund av att de saknar eget 

boende. 

 I tredje situationen ingår individer där kommunen ordnat någon typ av boendeform 

såsom exempelvis kommunkontrakt. Boendet medför regler, villkor eller tillsyn på 

grund av att den boende inte själv uppfyller kraven för ett eget bostadskontrakt och 

att kommunen därför ansvarar för hyresgästen. 

 I situation fyra ingår individer som bor hos sin familj, vänner eller bekanta, men 

också de som är inackorderade hos privatpersoner som inneboende eller bor i 

andrahand under en period som är kortare än tre månader. 

1.2.2 Lågtröskelboende 

Lågtröskelboende är ett relativt nytt fenomen. Det är ett boende med lägenheter för aktiva 

missbrukare. Intentionen med dessa boenden är att öka levnadsstandarden för hemlösa med 

missbruksproblematik. I några kommuner kallas denna typ av boende för stödboende. 

Tidigare var det endast vissa härbärgen som tog emot denna kategori av människor, men nu 

har samhället öppnat för en mer liberal syn, där det istället inriktas på skademinimering. På 

så sätt får individen med missbruksproblem tak över huvudet och förhoppningen är att 

minska individens missbruk, men även att denne på lång sikt ska vara mottaglig för 

behandling (Socialstyrelsen, 2010). 

1.2.3 Alkoholmissbruk och alkoholberoende 

Inom psykiatrin används ett klassificeringssystem kallat Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DMS-IV) för att diagnostisera alkoholmissbruk och alkoholberoende.  

För att droganvändande ska klassas som missbruk enligt DMS-IV krävs att individen uppfyllt 

något av de följande fyra kriterier under en period om 12 månader.  

 Drogkonsumtionen ska påverka individen i ett avseende som gör att denne inte kan 

prestera vad som är förväntat på exempelvis arbetsplatsen eller i skolan. 

 Individen använder drogen i situationer där man riskerar att fysiskt skadas, 

exempelvis köra bil påverkad. 
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 Individen har brutit mot lagar och förordningar upprepade gånger, exempelvis genom 

störande beteende. 

 Individen fortsätter använda drogen trots sociala problem.  

 

DMS-IV har även klassat beroende enligt följande sju punkter: 

 Individen har utvecklat en ökad toleransnivå och behöva konsumera mer av drogen 

för att uppnå önskad effekt.  Individen upplever en minskad effekt vid samma 

konsumtion man tidigare använt. 

 Individen upplever abstinens då man inte tillför drogen, och som är specifika för 

drogen, och/eller så ska man använda drogen eller en korsdrog för att på så sätt lindra 

eller helt ta bort abstinenssymtomen.  

 Individen upplever att man brukade drogen under längre tid än avsett eller att man 

brukade en större mängd än menat. 

 Individen har en bestående önskan om att minska eller kontrollera sitt drogbruk. Man 

kan också ha ett flertal misslyckade försök att kontrollera eller minska sitt missbruk. 

 Allt större tid går åt till att skaffa drogen, bruka den och sedan återhämta sig. 

 Individen bortprioriterar aktiviteter såsom exempelvis fritidsintressen eller sociala 

aktiviteter man annars hade sett som viktiga på grund av bruket av drogen. 

 Individen har kunskap kring vilka psykiska och fysiska besvär drogen kan orsaka, 

eller redan har orsakat men fortsätter ändå använda drogen (Heilig, 2011). 

1.2.4 Brukarperspektiv 

Att använda ett brukarperspektiv inom socialt arbete i frågor som rör boendeproblematik kan 

bland annat innebära att boendeinsatserna ska grunda sig i den enskildes önskningar, behov 

och mål. Studien har här hämtat sin tolkning från Socialtjänstlagen (Norström och Thunved, 

2011) som kan sägas vara starkt inspirerad av ett brukarperspektiv. I Socialtjänstlagen 1 kap. 

1 § fastslås att socialtjänsten ska sträva efter att ta tillvara på och utveckla individens egna 

resurser. Även respekt för människors självbestämmande och integritet fastställs (SFS, 2001: 

453). För att kunna eftersträva detta är det således viktigt att brukarens åsikter framhävs och 

på så sätt uppnås också ett brukarperspektiv. 

1.3 Syfte och frågeställningar  

1.3.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka upplevelsen av att bo på ett lågtröskelboende utifrån ett 

brukarperspektiv, samt vad flytten till lågtröskelboendet har inneburit för de boendes 

livskvalitet.   
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1.3.2 Frågeställningar 

 Vilka skillnader i livskvalité har de boende på lågtröskelboendet upplevt efter 

inflyttning på boendet? 

 Hur upplevs boendet? 

 Hur vill de boende att lågtröskelboendets framtid ser ut? 

2 TIDIGARE STUDIER 

Avsikten med redovisning av tidigare forskning är att presentera fem vetenskapliga artiklar 

som på olika sätt är viktiga i förhållande till denna studie. Utifrån dessa framställs 

kunskapsläget för boendeformen och hur det inom ramen för socialt arbete kan stödja 

individer till ett självständigt boende och till att öka boendestandarden för människor med 

missbruksproblem. Artiklarna belyser också konsekvenserna av ovanstående vilket 

författarna är särskilt intresserade av med tanke på studiens syfte kring brukares upplevelser 

av lågtröskelboendealternativ.  

 

Marlatt (1996) beskriver i sin artikel två olika sätt att se på missbruk ur ett skademinimerings 

perspektiv. Syftet med artikeln är att diskutera skademinimeringsperspektivets centrala 

antaganden, principer och värderingar. Författaren anser att man som individ antingen 

tillhör en grupp som bedömer missbruk som något som ska bestraffas (moralmodellen), eller 

att man tillhör gruppen som anser att missbruk är biologiskt och genetiskt och därför bör 

behandlas (sjukdomsmodellen).  

Marlatt påstår vidare att arbete med skademinskning är något filosofiskt som har sina rötter i 

det pragmatiska och att det medför ett folkhälsoperspektiv. På så sätt är det möjligt att 

tillämpa skademinimeringsperspektivet oavsett vilken av de två grupperna individen 

sympatiserar med. De som tillhör den moraliska modellen anser att samhället borde 

eftersträva minskad åtkomst av droger genom straff och förbud då de enbart ser droger som 

dåligt och olagligt.  

När samhället arbetar utifrån en skademinimeringsprincip inom moralmodellen flyttas 

istället fokus från själva drogerna och effekterna och de konsekvenser ett 

beroendeframkallande beteende kan medföra synliggörs. Det fokuseras alltså inte på om 

beteendet i sig är moraliskt eller inte.  Effekterna utvärderas sedan primärt i termer om de är 

till hjälp eller om de är skadliga för missbrukaren, men fokuserar även på hur det påverkar 

samhället. Delar individen istället sjukdomsmodellens uppfattning anser denne att minskad 

efterfrågan på drogen är det huvudsakliga målet, och därför fokuserar samhället enligt en 

skademinimeringsprincip på ett stort utbud med riktlinjer och rutiner kring hur samhället 

ska kunna minska de skadliga konsekvenserna av ett beroendeframkallande beteende.  
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Resultatet i artikeln visar att individer ur ett skademinimeringsperspektiv accepterar att ett 

drogfritt samhälle är något som inte går att uppfylla, och att det finns människor som alltid 

kommer använda någon drog oavsett hur mycket arbete som läggs ner på att minska 

missbruk. Något som både moralmodellen och sjukdomsmodellen är överens om är däremot 

en strävan efter total avhållsamhet oavsett om individen får behandling eller om denne sitter 

fängslad. Utifrån samma perspektiv förespråkas enligt Marlatt lågtröskelalternativa metoder 

och tjänster istället för de traditionella metoderna där samhället i princip kräver nykterhet 

för att ta del av tjänsterna. På så sätt förklarar Marlatt att samhället kan välkomna folk precis 

som de är, och kunna erbjuda dem hjälp i olika proportioner. Just den första kontakten där 

de märker att de är accepterade oavsett missbruksproblematik och omfattning av missbruket 

kan i sin tur leda vidare till att de mottar hjälp fullt ut och exempelvis genomgår någon 

behandling för att kunna kontrollera, minska och övervinna missbruket. Marlatt anser vidare 

att arbetet med människor med missbruksproblematik ger bäst effekt om samhället har ett 

helhetsperspektiv där förståelse att narkotikaanvändning och högriskbeteenden påverkar och 

är beroende av varandra. 

 

Eversman (2010) framför i sin artikel kritikers syn på sjukdomsmodellen som redovisades 

ovan. Syftet med artikeln är att visa hur problematisk ett skademinimeringsperspektiv kan 

vara att implementera i samhället. Enligt kritikerna kan en sjukdomsmodell leda till att 

klienter inte erbjuds behandling utifrån tidigare misslyckanden eller för att de har ett 

pågående missbruk. Kritiker menar även att behandling kan te sig främmande för klienter 

som har negativa erfarenheter av tidigare behandlingar. De menar vidare att individer med 

missbruksproblem inte alltid klarar samhällets krav på nykterhet eller behandling för att 

minska missbruk. 

Vidare skriver författaren om forskare som menar att missbruksvården kan förbättras genom 

att erbjuda lågtröskelalternativ till behandling för att på så sätt nå missbrukare. Ett sätt att 

arbeta med skademinimering i samhället är just att erbjuda lågtröskelalternativ till 

missbrukare. Vad för typer av lågtröskelalternativ som kan erbjudas är fortfarande inte känt. 

Studien urskiljer kontrollerat drickande som ett alternativ inom skademinimeringsprincipen 

och som ett alternativ inom lågtröskelverksamheter.  

Resultatet i studien visar att om samhället arbetar utifrån en skademinimeringsprincip så 

anses inte en behandling behöva avslutas helt bara för att missbruket fortlöper, för att 

klienten tar ett återfall eller för att klienten har en rad misslyckade behandlingar bakom sig. 

Eversman anser att det finns potential till att förbättra klientens livssituation genom 

lågtröskel förslag, men anser vidare att det kan vara svårt att förstå hur den kan 

implementeras i samhället utan att befolkningen misstar strategin som ett sätt att acceptera 

och godta missbruk.  

 

Fischer (1995) visar i sin artikel att Tyskland är förespråkare för skademinimeringsprincipen. 

Studiens syfte är att se hur Tyskland implementerat ett skademinimeringsperspektiv i sitt 

samhälle och hur det påverkat samhället. Författaren lyfter vilka problem samhället sett i 
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Tyskland efter implementeringen, men även vilka positiva effekter samhället kan se utifrån 

detta. Han presenterar hur samhället i Tyskland började implementera denna princip redan 

under slutet av 1980-talet på grund av ökade drogrelaterade dödsfall, ökat missbruk samt 

ökad kriminalitet. I de stora städerna såsom Berlin och Hamburg satsade samhället under 

1980-talet på att öka resurserna för att motverka missbruk då antalet missbrukare ökade. 

Samhället tillämpade även en mer strikt lagreglering för att kunna komma åt missbrukarna. 

Trots den hårda satsningen på att minska missbruket ökade det. Genom att implementera en 

skademinimeringsprincip ville samhället minska den omedelbara hälsorisken missbruk kan 

medföra och istället kunna erbjuda långsiktiga medicinska och sociala insatser som påverkar 

personer med missbruk. Genom att arbeta med lågtröskelalternativa behandlingsmetoder 

hoppas samhället nå missbrukarna i början av deras missbrukskarriär istället för att vänta 

tills de sitter fast i ett tungt missbruk. Samhället vill kunna erbjuda hjälp utan att det ska 

uppfattas negativt ur en missbrukares synvinkel.  

Författaren har genom en annan nyligen gjord studie sett att de personer med 

missbruksproblematik som är hemlösa är de som är minst benägna att motta hjälp för sitt 

missbruk, men är även de som uppvisar sämst hälsa. De är även de som i större utsträckning 

tenderar att misslyckas med sin missbruksbehandling. När samhället nu förstått att 

boendesituationen har stor betydelse för missbruket har Tyskland öppnat upp för 

bostadsprojekt för missbrukarna där personal finns tillgänglig för bland annat rådgivning. De 

erbjuder även en enklare form av lågtröskelverksamheter dit personer med 

missbruksproblem kan komma och äta och duscha, men även erbjuda dags- eller nattplatser 

så de kan vila. Resultatet i studien visar att genom dessa lågtröskelalternativ kan samhället se 

att den psykiska och fysiska hälsan hos personer med missbruksproblematik har förbättrats 

drastiskt.  

 

Rhoades, Wenzel, Golinelli, Tucker, Kennedy, Green och Zhou (2011) skriver i sin artikel om 

att hemlösa har en ökad risk att hamna i missbruk, och att risken är ännu större för hemlösa 

män än för kvinnor. Män har en ökad benägenhet att hamna i hemlöshet än kvinnor, och 

deras hemlöshet tenderar även att fortgå under längre perioder. Författarna ser att en hemlös 

löper två till åtta gånger högre risk att utveckla ett alkoholmissbruk än övriga populationen. 

Att missbruk påverkar hälsan är känt vilket även det är en ökad riskfaktor för hemlösa då de 

ofta står utanför samhället.  

Syftet med studien är att undersöka vilka individuella egenskaper som är viktiga men även de 

sociala risk- och skyddsfaktorer som samhället kan förknippa med missbruk bland de som 

kan ses som utsatta, vilket i detta fall är hemlösa män som bor i ett område kallat Skid Row i 

Los Angeles, USA. Enligt denna forskning har samhället identifierat sociala nätverks 

egenskaper som viktiga omständigheter för att kunna förstå missbruk bland utsatta grupper 

såsom hemlösa, och dessa kan påverka personen både indirekt och direkt. Ett exempel på 

detta är att se till sociala normer och den acceptans alkoholmissbruket kan ha bland den 

hemlösas bekanta.  

Tidigare forskning har belyst den komposition som psykisk ohälsa och hemlöshet kan 

innebära för missbruk, men har då ofta fokuserats på kvinnor. Här vill författarna visa att 
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hemlösa män kan påverkas av nedtryckningar på grund av sitt missbruk om de även skulle 

lida av psykisk ohälsa som exempelvis depression. Studien påtalar att hemlöshet i sig är en 

stressfaktor som i sin tur kan leda till riskfaktor för post traumatisk stressyndrom (PTSD). 

Trots att forskningen tidigare fokuserat på kvinnor visar det sig att hemlösa män till 70 % 

med samtidig psykisk ohälsa och missbruksproblematik uppvisar en historia om trauma.  

Studiens slutsats visar att för att fullt förstå problematiken med missbrukande hemlösa män 

förespråkar författarna en förståelse för denna ovan nämnda samproblematik. Vidare påtalar 

författarna att en ökad och omfattande förståelse för de sociala sammanhangen kan vara en 

hjälp för att minska missbruksproblematiken kring denna utsatta grupp. Studiens resultat 

visar att det sociala nätverket har ett stort inflytande på den hemlösa mannens missbruk. 

Slutligen påtalar författarna vikten av att behandla psykisk ohälsa samtidigt som 

missbruksproblematiken för att minska sårbarheten hos denna utsatta grupp, och att 

behandlingen då även ska ta hänsyn till individens sociala nätverk.  

 

Blid (2006) presenterar en svensk studie av socialtjänstens boendeinsatser. Syftet med 

artikeln är att urskilja vad som är utmärkande för respektive insats, i vilken omfattning de 

olika insatserna skiljer sig från varandra samt undersöka om skilda insatser kan 

kategoriseras tillsammans.  

Undersökningen innefattade bistånd i form av boendeinsatser anpassade till vuxna individer 

(över 18 år) som har svårigheter att fungera utan stöd i sin bostad. De boendeinsatser som 

studien innefattar sammanfattas till; härbärge, hotell- och camping, jour/lågtröskelboende, 

vårdboende, halvvägshus, utslussningsboende, träningslägenhet, inackorderingshem, 

kategoriboende, sociala kontrakt, boendestöd inom IFO (individ- och familjeomsorgen) samt 

boendestöd inom socialpsykiatrin. Minderåriga individer har därmed exkluderats från 

studien liksom boendeinsatser riktade mot äldre och funktionshindrade där bestämmelser i 

lagtexter (SoL, LSS) på ett direkt sätt anger hur dessa insatser ska utformas. Kvinnojourer 

har också uteslutits från studien då dessa inriktar sig mer på skydd än boendelösningar.  

Studien utgick från ett antal olika variablar som beskrev dels boendeinsatsernas innehåll och 

utformning (graden av integration, hemlikhet, varaktighet, autonomi i boendet samt 

rehabilitering) och personalens teoretiska kompetens (medicinska, psykosociala), 

tillgänglighet samt nivån på restriktivitet på respektive boendeinsats.  

I resultatredovisningen av jour- och lågtröskelboendeinsatserna framkom att insatserna kan 

erbjudas i 20 % av de studerade kommunerna. Studien visade också på att boendeformerna 

kan betraktas som akutlösningar då varaktigheten på boendet, huruvida boendet ska 

betraktas som tillfälligt eller permanent, var låg på dessa. Omsorgsnivån har ungefär samma 

karaktär som på härbärgen. Insatsen ligger också ofta i nära anslutning till andra fastigheter 

och grannar med lite tillsyn av personal. 

Resultatet av studien visade också på att personalen, på samtliga boenden förutom inom 

socialpsykiatrin, hade låg grad av medicinsk kompetens. Slutligen tydde studien också på att 

det, oavsett boendeinsats, finns en låg grad av rehabilitering på samtliga boenden. 
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2.1 Reflekterande sammanfattning av tidigare studier 

Anledningen till att ovanstående artiklar är relevanta för denna studie är att de belyser och 

problematiserar hemlöshet, missbruk samt lågtröskelalternativa metoder för missbruksvård. 

Genom ovanstående vetenskapliga artiklar kan man få en större förståelse för problematiken 

kring dessa ämnen. Som framgår är det ofta flera faktorer som påverkar en persons utsatthet 

och komplexiteten det kan leda till om samhället inte arbetar utifrån ett brukarperspektiv.  

Marlatt (1996), Eversman (2010) och Fischer (1995) nämnde fördelar med 

lågtröskelalternativ för missbrukare, men problematiserade även detta alternativ vilket visar 

på de svårigheter som finns. Ovanstående studier visar att ett lågtröskelalternativ kan vara 

inkörsporten för något som kan leda till en lyckad behandling för personer med 

missbruksproblematik. Ur redovisningen ovan kan olika aspekter urskiljas så som etiska 

aspekter i detta alternativ, dels negativa då man tillåter ett missbruk som på ett flertal sätt är 

skadligt för individen (ekonomiskt kostsamt, medicinskt och psykiskt påfrestande) men 

samtidigt kan lågtröskelalternativ ses som etiskt positivt då det har anpassats efter individens 

nivå.     

Blid (2006) fokuserade sin presentation och analys av olika boendeinsatser inom kommuner 

på att lågtröskelboenden ofta har stora brister i kompetensen hos personalens kunskaper, 

tillgänglighet och omsorg samt att varaktigheten på boendet ofta är kortsiktigt. Med hänsyn 

till artikeln av Rhoades et al (2011) kan studien urskilja detta som en negativ faktor för de 

individer som har boendeformen som permanent boende. Författarna till den sistnämnda 

artikeln framhäver just den komplexa förståelsen av hemlöshet som en viktig faktor. Denna 

artikel fokuserar på gruppen hemlösa män med missbruksproblematik och urskiljer en 

samproblematik med psykisk ohälsa, missbruk och hemlöshet. Frågor som kan ställas är om 

personalen på lågtröskelboenden saknar medicinska och psykosociala kunskaper och inte är 

tillgänglig för de boende kan då de boendes välbefinnande tänkas minska? Ingen av de 

redovisade studierna tar upp brukarperspektivet eller livsvärldsperspektivet och därför ses 

det som motiverat att studera detta. Genom att denna studie tillämpar ovanstående 

perspektiv kan resultatet bidra till att ytterligare utveckla skademinimeringsprincipen och 

lågtröskelverksamheter utifrån brukarnas upplevelser. 

3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

3.1 Fenomenologi och livsvärldsteorin 

Edmund Husserl (1859-1938) betraktas vanligtvis som fenomenologins upphovsman och den 

väsentligaste företrädaren (Bjurwill, 1995). Inom fenomenologin är det just olika fenomen 

som undersöks. Ett fenomen kan i grunden vara vad som helst. Det gäller även ting som inte 

enbart kan upplevas med sinnena utan också tankar. Det är dock först när betraktaren har 
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tolkat och utsatt tinget för eftertanke som ett fenomen uppstår, eller visar sig för betraktaren. 

Själva ordet fenomen har sitt ursprung i grekiskan och betyder ”det som visar sig” (Bjurwill, 

1995).  

Fenomenologin utgår från att betraktaren åsidosätter sina fördomar och förutfattade 

meningar för att fånga eller tyda fenomenet. Husserl ansåg här att betraktaren endast kan 

upptäcka fenomenets riktiga natur om denne bortser från tingets ursprung, existenssättande 

och orsaker. Om betraktaren istället väljer att se till något av ovanstående, kan denne enligt 

Husserl inte se det så kallade rena fenomenet, fenomenets väsen, utan endast få en felaktig 

uppfattning av detta och verkligheten. Att upptäcka rena fenomen är en svår uppgift enligt 

Husserl, detta då vi människor, är så starkt påverkade av egna uppfattningar och fördomar 

kring ting att vi har svårt att upptäcka fenomenens sanna väsen (Husserl, 1995). 

Något Husserl kom att ägna mycket tid kring var att utforma sin teori om människans 

livsvärld. Under de senare verksamma åren kom han att arbeta kring detta. Många 

efterföljare kom att utveckla teorin i olika former (Haglund, 1995), exempelvis Martin 

Heidegger genom hans teori kring att ”vara-i-världen”, Merleau- Pontys så kallade ”vara-till-

världen”, samt genom Alfred Schultz livsvärdsbegrepp som ”vardagsvärld” (Bengtsson, 

2005). Teorierna om livsvärlden har medfört en stor betydelse inom socialpsykologin, men 

även för den moderna sociologin (Bengtsson, 2005) och vårdvetenskapen (Rooke, 2002). 

Målet med livsvärldsteorin var att finna en fullständig och ren grund för all vetenskaplig 

kunskap. Husserl ställde sig kritisk till faktavetenskaper som han ansåg grundade sig på 

alltför objektiva utgångspunkter.  Han hävdade att dessa vetenskaper skapar ett avstånd 

mellan människan och världen som också blir främmande för människan. Husserl förklarar 

avståndet med att objektivismen inte ser människans upplevda värld, livsvärld, utan istället 

tolkar världen utifrån en objektiv syn.  

En livsvärld enligt Husserl, kännetecknas av den kontextuella värld som erfars och där 

människor samspelar med varandra, sådan som den upplevs och uttrycks med känslolivet, 

sinnena samt med förståndet. Livsvärlden innefattar exempelvis den enskilda människans 

tillvaro, minnen och förhoppningar/antaganden om framtiden. Livsvärlden är således också 

subjektiv då allt som vi upplever i den enbart grundar sig på våra sinnens förmåga att 

uppfatta och registrera den information (stimuli) som vi utsätts för. Husserl menar att det 

också ingår i fenomenologins uppgift att beskriva och upptäcka dessa livsvärlden, hur dessa 

ser ut, vad de innehåller och hur de samspelar med varandra (Bengtsson, 2005). I denna 

studie undersöks således, i likhet med Husserls beskrivning, fenomenet ”att bo på ett 

lågtröskelboende”, så som det visar sig för dem som bor där, det vill säga utifrån de boendes 

livsvärld. 
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4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Val av metod 

Denna studie har en kvalitativ ansats. Den kvalitativa studien har antaganden om att 

upplevelsen av verkligheten skiljer sig åt individer emellan och att en händelse bara kan 

förstås i sitt sammanhang (Larsson, 2005). Den kvalitativa forskaren har till uppgift att 

urskilja individers tolkningar av verkligheten för att därefter söka ny förståelse på det som 

undersöks (Bryman, 2001). Då studiens syfte utgår från att undersöka de boendes egna 

upplevelser av vad inflyttningen till ett lågtröskelboende, boendet och vad den har bidragit 

med i deras livskvalitet, är en kvalitativ ansats ett lämpligt val. En kvantitativ ansats söker 

ofta kvantitativ information från en större population medan en kvalitativ ansats syftar till att 

från ett mindre urval nå kunskaper om något i en djupare mening (Bryman, 2001).  

En induktiv ansats har således valts för föreliggande studie. Med det menas att en teori 

implementerades i upplägget i undersökningen (Bryman, 2001). Då denna studie handlar om 

respondenternas upplevelser valdes innan datainsamlingen en fenomenologisk ansats med 

en livsvärldsteori. Detta innebär att forskaren vid datainsamlingen är följsam till 

respondenternas berättelser och att vid analysen tygla sin förförståelse (Dahlberg, 2006). 

Detta innebär vidare att forskaren intar en reflekterande hållning till sin egen 

förståelseprocess och inte tar respondenternas berättelser som för givna. 

4.2 Datainsamling och genomförande 

Innan genomförande av studien kontaktades verksamhetschefen för det lågtröskelboende 

som tänkts undersökas samt förvaltningschefen inom den valda kommunen för diskussion 

kring studiens innehåll, och en etikprövning av studien genomfördes (se bilaga 1.). 

En lågtröskelverksamhet valdes utifrån ett bekvämlighetsurval. Urvalet innebär att 

respondenter valdes utifrån en verksamhet som författarna har tillgång till på grund av 

geografiska skäl. 

På det utvalda lågtröskelboende, bor tio boenden. Av dessa tio valdes fem för intervjuer, 

genom ett så kallat strategiskt urval (Bryman, 2001). Genom att dessa fem uppfyllde följande 

inklusionskriterier antogs de kunna bidra med riklig information om fenomenet.  

Inklusionskriterier som låg till grund för urvalet av respondenter: 

 Respondenten måste ha bott på lågtröskelboendet under minst tre månader. Detta 

därför att respondenten ska hunnit bilda sig en uppfattning av boendet. 

 Respondenten får inte ha konsumerat alkohol samma dag som intervjun skulle 

genomföras. Detta, därför att öka tillförlitligheten respondentens berättelse och att 
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minska etiska konflikter som kan uppstå då man intervjuar respondenter i utsatta 

positioner. 

 Respondenten måste kunna prata svenska. Detta, då författarna inte har tillgång till 

tolk för att genomföra intervjun. 

 

Ett besök gjordes också på boendet innan genomförandet av intervjuerna. Information kring 

studien gavs till de boende och ett missivbrev (se bilaga 2.) delades ut. 

4.2.1 Det utvalda lågtröskelboendet 

Det lågtröskelboende som valdes till studien är ett kommunalt lågtröskelboende för 

alkoholmissbrukande män över 50 år och som tidigare saknat boende. Boendets målsättning 

är att höja de boendes livskvalitet, samt ge dem en möjlighet till ett värdigt liv.  

Boendet öppnades den första november 2010. Bakgrunden var att den aktuella kommunens 

kartläggning av missbrukarvården inte kunde tillgodogöra alla invånares behov. Det var 

således en grupp bostadslösa och alkoholmissbrukande män som av olika anledningar hade 

svårt att fungera i kommunens dåvarande boendealternativ för liknande problematik. 

Kommunen började under 2009 undersöka alternativa åtgärdsplaner för dessa brukare. Ett 

sådant alternativ var lågtröskelboendet. Resultatet av detta blev att både kommunen och 

brukarna blev positiva till lågtröskelalternativet varpå planeringen för det aktuella 

lågtröskelboendet tog fart (Personlig kommunikation med verksamhetschefen vid boendet 14 

mars, 2012).  

De boende har blivit noggrant utvalda. För att få erbjudande om boende på lågtröskelboende, 

krävs bland annat att personen tidigare ska ha fått vård och olika behandlingsinsatser, men 

att de inte gett önskvärt resultat i form av en långvarig och stabil nykterhet. De boende ska 

kunna sköta sin egen psykiska och fysiska omvårdnad i sådan utsträckning att de inte 

behöver något avsevärt stöd för att klara av det. För att bo på lågtröskelboendet framkommer 

det i boendets verksamhetsplan att mannen inte ska ha en egen önskan att avsluta sitt 

missbruk (se bilaga 3). De boende berättigas en lägenhet via ett biståndsbeslut i form av 

boendestöd enligt 4 kap § 1 Socialtjänstlagen (Norström & Thunved, 2011). 

Personalen vid lågtröskelboendet består i dagsläget av två dagtidsarbetande boendestödjare 

som antingen har en mentalskötar-/undersköterskeutbildning, eller 

beteendevetarkompetens. Under nätter och helger bevakas boendet av ett bevakningsföretag 

och resursenhetens mobila natteam finns även behjälplig.  

Boendet består av tio lägenheter på 26,1 kvm och hyran är 3 328 kronor i månaden. Det finns 

flera större gemensamhetslokaler och sysselsättningsverksamheter där de boende exempelvis 

kan motions- och styrketräna. 

På boendet arbetar personalen för att de boende ska kunna känna en tillhörighet, men även 

att de ska känna trygghet, hemkänsla och trivsel. Personalen arbetar med fasta strukturer, 

men har också utformat individanpassade rutiner kring de enskilda personerna. Det finns 
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ramar och riktlinjer för boendet som männen måste följa, exempelvis att hyran ska betalas 

samt att alkoholkonsumtion enbart får ske i den egna lägenheten.  

Personal ansvarar för att de boende erbjuds stöd i sitt dagliga liv med exempelvis hygien, mat 

och fritid. Ett förebyggande arbete kan anses finnas på boendet då personalen finns till hands 

som fysiskt och psykiskt stöd, men även för att kunna kontrollera de boendes hälsa och 

välbefinnande, samt skicket på deras lägenhet. Boendestödet varierar beroende på individens 

behov. Det kan bland annat innehålla stöd vid myndighetskontakter eller med 

vardagssysslor. Lågtröskelboendet erbjuder de boende missbruksfria aktiviteter som männen 

inte får delta i om de är onyktra, och utflykter där man arbetar för att de bland annat ska 

kunna få känna gemenskap och samhörighet (se bilaga 3.). 

Det aktuella lågtröskelboende som valts som empirifält för denna studie, har varit öppet i 

cirka ett och ett halvt år och därför av yttersta intresse för att undersöka vilken inverkan 

boendet har haft på de boendes livskvalitet. Detta, då syftet med boendet bland annat var att 

öka de boendes välbefinnande. Frågor som bl. a. kan ställas är således i vilken utsträckning 

anser då boendena att boendets syfte har uppnåtts? 

4.2.2 Intervjumetod 

Materialet samlades in genom enskilda ostrukturerade intervjuer med öppna frågor från fem 

respondenter. Intervjuerna varade cirka 30 minuter med respektive respondent och 

genomfördes i respondentens lägenhet. Under intervjun ställdes fyra öppna frågor (se bilaga 

4.), vilket gav respondenten möjlighet att själv berätta om sina tankar och upplevelser. Det 

gav även möjlighet för författarna att ställa följdfrågor av förtydliganden som ”kan du 

beskriva detta ytterligare” eller ”kan du utveckla detta”. Syftet med användandet av 

ostrukturerade intervjuer, var att undvika styrning av respondenterna i deras svar och 

berättelser (Bryman, 2001). Då respondenternas upplevelser (livsvärld) är en grundläggande 

faktor i studien, var ambitionen att så långt som möjligt låta respondenterna uttrycka sig 

kring fenomenet så rikt som möjligt. 

Intervjuerna spelades in på bandspelare och under intervjun fördes anteckningar kring den 

information som respondenten gav. Detta då kvalitativa forskare ofta är intresserad av både 

det som framkommer i intervjuerna och hur detta framkommer (Bryman, 2001). Genom 

inspelningen minskar samtidigt risken att information förbises i anteckningarna. 

4.3 Databearbetning och analysmetod 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades samtliga intervjuer, vilket innebär att 

överföra det talade språket från bandspelaren till skriven text så ordagrant som möjligt. Detta 

för att på så sätt underlätta analysen av intervjuerna. Transkriberingarna lästes därefter 

igenom vid ett flertal tillfällen för kunna skulle bilda en sammanhängande bild av materialet 

(Bengtsson, 2005). Vid transkriberingarna användes också olika tecken för att skapa mening 

och förståelse i intervjupersonernas utsagor.  
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Förekommande tecken vid transkribering av intervjuerna: 

(.) kort, men tydligt uppehåll  

(..) uppehåll, under 0,5 sekunder 

(3 s.) längre uppehåll, angivet i sekunder 

*   * (inramad intervjudel) uttalat med skratt i rösten 

:  efter ett ord markerar visat tecken att ordet dras ut, ex ja::: men visst. 

Innehållet analyserades sedan utifrån transkriberingar. Innehållet, de meningsbärande 

enheterna, delades in i olika kluster som kom att bilda konstituenter, eller teman. Analysen 

innebär att urskilja ett fenomen som återkommer i alla konstituenter. Fenomenet som 

urskiljdes visades som existentiell samhörighet i alkoholkonsumtion. 

Viktigt i analysen är ett den egna förförståelsen inte påverkar bearbetningen av materialet då 

Husserl belyst att detta kan leda till att materialets fenomen missas (Husserl, 1995). I 

analysen användes enbart respondenternas upplevelser av lågtröskelboendet och forskarens 

eventuella förförståelse lades så långt som möjligt åt sidan då studien har ett 

brukarperspektiv.  

4.4 Etiskt ställningstagande  

Diskussioner om etiska ställningstaganden i samhällsforskningen är något som det tagits stor 

hänsyn till i denna studie. I svensk forskning finns det ett antal etiska principer som bör 

eftersträvas. I dessa ingår bland annat samtyckeskravet, nyttjandekravet, informationskravet 

och konfidentialitetskravet (Bryman, 2001: Vetenskapsrådet, 2012). 

För att följa informationskravet gavs information kring studiens syfte och innehåll till de 

berörda respondenterna, samt till verksamhetsansvariga. Studiens författare besökte boendet 

personligen för att lämna ut missivbrev, samt informera om studien så att respondenterna 

kunde få eventuella frågor besvarade. Informationen i missivbrevet innehöll bland annat 

syftet med studien, förtydligande av de etiska riktlinjerna(Bryman, 2001). Information gavs 

även till verksamhetschefen för boendet, personal, samt till den juridiskt ansvarige för 

verksamheten som tillsammans med verksamhetschefen godkände att studien genomfördes.  

Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att avidentifiera intervjupersonerna så att 

respondenterna inte på något sätt ska kunna identifieras, dvs. vem som upplevt och sagt vad. 

Intervjupersonerna nämns inte vid namn, ålder eller etnicitet. Materialet förvarades på ett 

säkert sätt och inga obehöriga har fått tillgång till det. Efter analys har koder och annan 

information som kunnat identifiera respondenterna förstörts (Bryman, 2001). 

Samtyckeskravet har efterföljts då männen på boendet fick välja om de ville medverka i 

studien och de kunde när som helst välja att avbryta sin medverkan utan att behöva uppge 

anledning till detta (Bryman, 2001). Innan intervjuerna fick respondenterna också 

underteckna ett dokument där de gav sitt medgivande till att delta i studien (se bilaga 3). 
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Nyttjandekravet har beaktats genom att de uppgifter och det material som insamlas från 

intervjupersonerna, inte har använts i annat syfte än för denna studie (Bryman, 2001). 

Slutligen har en etisk analys genomförts i vilken eventuella risker eller obehag som studien 

kan vålla, beaktats och vägts i förhållande till studiens kunskapsbidrag. Med de etiska 

forskningsprinciperna i åtanke har denna studie genomsyrats av skademinimerings 

principen. Den innebär att respondenterna åsamkas så lite skada som möjligt (Bryman, 

2001). 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

I denna del av studien presenteras studiens resultat och analys genom att först framställa det 

undersökta fenomenet att bo på lågtröskelboendet, vilket visar sig vara en existentiell 

samhörighet i alkoholkonsumtion. Med andra ord, att bo på ett lågtröskelboende erfars av 

dem som bor där som ett boende som inramas av en existentiell samhörighet och denna 

samhörighet är just alkoholkonsumtion. Denna existentiella samhörighet framträder på olika 

sätt i respondenternas livsvärld och som här presenteras som fenomenets olika 

konstituenter. 

5.1 Existentiell samhörighet i alkoholmissbruk 

Från det fenomenologiska perspektivet med livsvärldsteorin som utgångspunkt, har 

fenomenet existentiell samhörighet i alkoholmissbruk i undersökningen kring de boendes 

upplevelser av att bo på ett lågtröskelboende urskilts, samt vad flytten har inneburit för de 

boendes livskvalitet, vilket illustreras nedan i figur 1. 
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Figur 1. Fenomenet och konstituenterna (inbördeselementen) i de boendes upplevelser av ett 

lågtröskelboende samt vad flytten dit har inneburit för de boende. 

De delar som bildar fenomenet är de så kallade konstituenterna. Fenomenet består av sex 

konstituenter: den boendes upplevelse av alkoholkonsumtion, upplevelse av trygghet, 

upplevelse av ångest och oro, upplevelse av ensamhet, upplevelse av frihet, samt 

framtidsvisioner.  

Trots att de boendes upplevelse av alkohol är av varierande karaktär har de boende ändå en 

alkoholproblematik som framträder i intervjuerna som en existentiell samhörighet. Det 

faktum att de boende har en gemensam problematik bildar en känsla av gemenskap på 

boendet. Flera boende beskriver gemenskapen med en känsla av att ha fått en familj på 

boendet. En man uttrycker känslan på följande sätt: 

vi förstår varandra (..) vi som bor här (..) vi är nästan som en liten familj här (..) ja:::, det kan 

man säga (.) 

Av citatet framkommer också känslan av att känna sig förstådd. Känslan av att inte vara 

ensam med sin problematik och att känna en trygghet till sina grannar, framkommer också.  

På boendet upplever männen sig som jämlika med varandra. Flera uppger att de inte längre 

känner sig utpekade av andra eller annorlunda. De skäms inte längre över sin 

alkoholproblematik sedan inflyttning till boendet då de upplever en delad problematik med 

andra männen. 
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5.2 Upplevelse av ångest och oro 

Upplevelsen av existentiell ångest och oro anses av flertalet boende som minskad sedan 

inflyttning till boendet. Att vara-i-världen kan ses genom upplevelsen av ökad frihet, den 

minskade ensamheten, den sociala samvaron, samt upplevelser av ökad trygghet har bidragit 

till att minska den upplevda ångesten och oron.  

Det faktum att de boende får konsumera alkohol utan att de bryter mot boendets regler eller 

sitt boende kan tolkas som en bidragande orsak till minskad ångest och oro. Här kan en ökad 

frihet urskiljas i analysen som en bidragande faktor. En boende beskriver upplevelsen på 

följande sätt; 

förut då hade man ju sån ångest när man söp (.) ja::: jävlar tänkte man (3 s.) och för att slippa 

den ångesten så drack man ju ännu mer dagen efter (.) och sådär rullade det ju på hela tiden 

(.) man kom in i en konstig jävla cykel där på nåt vis (..) ja::: det är klart att jag får ångest när 

jag super till nån dag här men det är liksom bara att rycka på axlarna (.) det är ingen som 

kommer med pekfingret åt mig (..)  

De boende som upplever en minskad ångest och oro upplever också en förbättrad sömn vilket 

tidigare kan varit kopplat till dessa känslor.  De upplever vidare en lättare inställning till livet 

och att de efter inflyttning till boendet inte fastnar i negativa tankemönster på samma sätt 

som tidigare. Tidigare och privata stödrelationer lyfts upp som en bidragande del till minskad 

ångest och oro. Boende lyfter även faktorn att det är förhållandevis få människor som bor där 

och att de känner de andra. Detta minskar olustkänslor. Man kan här tolka att ångesten och 

oron skulle öka i ett vanligt boende, exempelvis i ett lägenhetshus, där det oftast bor fler 

hyresgäster och som man vanligen inte har någon närmare relation till.  

Däremot urskiljs att de boende upplever ökad ångest och oro när medboende konsumerar 

alkohol och upplevs störande gentemot andra. De boende uppger svårigheter med 

boendeanpassningar som leder till ökad oro vilket kan illustreras av följande citat; 

jag är orolig när det är väsen här (.) det knackar på dörren ibland (..) men det får man ta (..) 

Den boende uttrycker vidare en önskan om att medboende ska vara i sina egna lägenheter då 

de konsumerat alkohol. Utifrån ovanstående citat kan man tolka de boendes upplevelser av 

oro och ångest som ökande när medboende druckit alkohol och befinner sig i allmänna 

utrymmen. För att se till vara-i-världen kan man i och med ovanstående citat se hur de 

boende anpassat sig till att alla regler inte alltid hålls, och därför sänkt sina egna krav på 

boendet. Vissa boenden väljer att vistas i sina lägenheter istället för i de allmänna 

utrymmena när onyktra medboenden befinner sig där, detta för att slippa känna oro. Här 

urskiljs dels önskan om att boendets regler ska bli striktare dels en önskan om att personal 

oftare ska ingripa när medboende uppträder alltför berusade eller på ett hotfullt sätt. Då 

boendet för tillfället är obemannat under två timmar av dygnet kan det finnas en ökad risk att 

hotfulla situationer uppstår utan att personal kan ingripa i situationen och stödja den boende 

som upplever oro när medboende är berusade. 
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5.3 Upplevelse av ensamhet 

Livet på lågtröskelboendet innebär att de boende aldrig behöver vara ensamma, om de själva 

inte väljer det. Upplevelsen av existentiell ensamhet upplevs. Detta uttrycks som behov att 

prata och umgås med personalen förutom de övriga boende, vilket männen uttryckt som 

viktigt. Alkoholen är något som flera av männen sett som ett verktyg för att bota känslan av 

ensamhet vilket följande citat ger uttryck för:  

nej::: du, som jag sa tidigare, jag litar inte på mig själv (5 s.) jag kan inte bo ensam (3 s.) visst 

kan jag bo, men det kanske går åt helvete (..) så att det är nästan bättre att gå på den här säkra 

sidan (3 s.) 

Som citatet ovan visar, är ensamheten en betydande faktor i flera av de boendes 

alkoholkonsumtion. Med ensamheten får de tid att tänka och reflektera över sin situation 

vilket kan ha väckt många jobbiga känslor.  

Lågtröskelboendet har inte endast varit positivt då beskrivningar om ensamhet ges. Även fast 

personalen kan vara ett stort stöd så kan ensamheten finnas kvar i bristen av umgänge med 

medboenden. För att accepteras bland övriga krävs det att man delar övrigas problematik och 

passar in i vilket alla inte gör. Vissa män dricker mer sällan än andra vilket är normbrytande, 

och detta uttrycker en existentiell känsla av ensamhet och utanförskap.  

En annan sorts ensamhet det inte talas mycket om, men som finns där i samtalen med 

männen på lågtröskelboendet är bristen på stöd från närstående exempelvis 

familjemedlemmar. Studien visar att stöd från närstående ökar motivationen till att minska 

alkoholkonsumtionen. Majoriteten av de boende talar om vänner som de upplever sig få stöd 

ifrån, men att släkten verkar frånvarande vilket följande citat visar på:  

jag har ju inga släktingar heller som kommer hit och hälsar på (4 s.) jag har ju sju syskon, de 

kommer aldrig hit (5 s.) det är jag som får åka till dem (..) det är inget att bry sig om 

lillebrorsan (4 s.) 

5.4 Upplevelse av frihet 

Frihet är något som kan te sig på många olika sätt. Att vara-i-världen kan för de boende ses 

genom ökad acceptans för deras alkoholmissbruk vilket lett till ett minskat behov av att 

behöva smyga med sin problematik, färre regler, ett relativt fritt leverne på ett kommunalt 

boende men även om en attitydförändring hos närmsta omgivningen. Innan 

lågtröskelboendet öppnades var mottagandet svalt bland grannar då de inte ville ha individer 

med uttalad alkoholproblematik i grannskapet, men nu när boendet varit öppet ett tag har 

attityden förändrats. Uppfattningen som grannskapet hade kring lågtröskelboendet har 

delats även bland de män som idag bor där vilket framgår av citatet nedan:  

Intervjuare: du berättade att du hade hört dåliga uppfattningar kring lågtröskelboendet 

tidigare?  
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Boenden: njae:::, jag vet inte riktigt varför (.) det är ju de som aldrig varit här som pratar (.) vi 

är väl mottagna här nu (.) de som bor här omkring kommer ju hit med grejer och allting(..) 

morsar ju som på vanligt folk (.) vi::: är ju vanliga ändå (3 s.)  

Denna attitydförändring har medfört att männen känner en ökad frihet att kunna röra sig 

utanför boendet utan att behöva känna ett förtryck och känslor av utanförskap.  

Lågtröskelboendet är uppbyggt så att inte för många krav ställs på dem som bor där. Detta, 

för att i största möjliga mån få männen att kunna känna hemtrevnad. Männen på 

lågtröskelboendet har flera försök i diverse boenden där behandling för sitt alkoholmissbruk 

har funnits som en målsättning. Denna målsättning finns inte på lågtröskelboendet vilket har 

ökat männens känsla av frihet då de inte längre behöver smyga med sin problematik. 

Följande citat från en boende framhäver just känslan av frihet från samhällets krav på 

nykterhet som en positiv del i lågtröskelboendets struktur:  

det är väl den här öppenheten (.) att man slipper gå och smyga::: *det är ingen som pekar 

fingret om man tagit sig några rackare här hemma eller på stan* (.) annars hade det kunnat bli 

jävligt jobbigt (..) smita in på rummet så fort man kommer hem (2 s.) det är ju som när jag 

åker hit med bussen, eller hem säger jag faktiskt, då känns det ganska skönt, att nu snart är jag 

hemma (.) det känns som ett hem faktiskt (..) bara den känslan är värd mycket, vet du (4 s.) 

I och med den öppenhet männen upplever minskar männens känsla av kontroll och därmed 

upplevs boendet till och med som ett hem. De krav som finns på männen, exempelvis att 

endast alkohol från Systembolaget får nyttjas, är något som de boende känner att de kan leva 

upp till även om de kan ha svårt att förstå den regeln. Männen på boendet uttrycker att för 

stora krav har ställts på tidigare boenden som kommunen erbjudit. En av respondenterna 

uttrycker en ambivalens kring friheten på lågtröskelboendet. Trots att han känner en frihet 

på boendet så försvinner inte känslan av att kommunen fortfarande utför någon slags 

kontroll då de i extrema fall kan bli av med sin lägenhet trots relativt fria tyglar på 

lågtröskelboendet vilket nedanstående citat visar på:  

här går jag och kommer när jag vill och det fick jag inte göra på tidigare stället (.) och där fick 

man inte dricka om man ville (.) det var därför jag åkte hit (..) jag behövde inte flytta hit utan 

de frågade om jag ville flytta hit (.) här får jag vara i fred (..) jag kan gå in till mig när fan jag 

vill och lägga mig och göra vad jag vill (.) förut ja:::, det var ju bara kontroll (2 s.) man hade ju 

alltid det där på sig (..) och de säger ju att det här är en egen lägenhet men det anser inte jag(..) 

egen lägenhet är när det inte är kommun eller annat folk som styr och bestämmer (.) jag 

bestämmer ingenting (.) de kan ju slänga ut mig när de vill (.) jag bestämmer inte över min 

egen lägenhet, det gör ju kommun(.) gör inte jag som de vill, då åker jag ju ut (2 s.) 

5.5 Upplevelse av trygghet 

De boende upplever stor trygghet i sitt vardagsliv efter inflyttning till lågtröskelboendet. 

Denna upplevelse tillskrivs närheten till personalen, genom att de har tillgång till personal 

som kan hjälpa dem med vardagssysslor eller myndighetskontakter, att de inte längre 
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behöver känna sig ensamma, att alla är där på samma villkor och att de inte heller behöver 

dölja sitt alkoholmissbruk. 

De boende upplever acceptansen av alkohol, därmed också avsaknaden av krav på nykterhet, 

på boendet som viktiga aspekter i boendets struktur för att de ska uppleva trygghet. Boende 

uppger att under tidigare boendeförhållanden där krav på nykterhet funnits, skapade känslor 

av otrygghet. Detta då de boenden, om de bröt mot alkoholförbudet, fick konsekvenser för 

beteendet vilket kunde uttrycka sig i att de blev avvisade från boendet. Detta kan visas i 

följande citat: 

på det boendet jag bodde innan fick man inte dricka ens på sin fritid, alltså när jag inte var där 

(.) jag är alkoholiserad så att som jag sa förut de hade nå jävla lagar där att man får inte dricka 

på sin fritid (.) när man är sån här alkoholgubbe kan man inte ha såna där jävla löften (..) så 

att::: här kan man ta när man vill (..) 

Av citatet ovan kan man se att intervjupersonen analyserat sitt eget beteende och vilka 

konsekvenser för strama ramar kan leda till. Flera av respondenterna har även de uttryckt att 

lågtröskelboendet är mer anpassat utifrån deras problematik. Männen får dricka i sina 

lägenheter, upplever att de kan röra sig fritt utanför boendet utan att behöva förklara sig och 

de kan göra felsteg utan att behöva oroa sig för att bli av med sin lägenhet vilket de tidigare 

upplevt som en svårighet.  

Då männen på boendet tidigare haft egna lägenheter som de av olika anledningar inte kunnat 

behålla har flera av dem fått bo i diverse olika boenden som kommunen erbjuder exempelvis 

trapphusboenden. Lägenheterna på lågtröskelboendet påminner de boende mer om en egen 

lägenhet än tidigare boenden även fast nuvarande lägenheter också är kommunala. 

5.6 Upplevelse av alkoholkonsumtion 

De boendes upplevelse av alkoholkonsumtion är av skiftande karaktär med variationer 

boende emellan. Skillnaderna ligger främst i att boende dels konsumerar en mindre mängd 

alkohol sedan inflyttning, dels att boende konsumerar lika mycket eller mer alkohol på 

boendet i jämförelse med tidigare boendeförhållanden. De boende upplevs ha en gemensam 

önskan om att avbryta eller minska sin alkoholkonsumtion.  

Alkoholacceptansen på boendet var något som oroade många boende innan inflyttning. 

Boende reflekterade och resonerade kring huruvida acceptansen skulle förbättra deras 

situation eller inte. En man resonerade kring acceptansen i följande citat; 

men jag var ju lite fundersam(..) de sa ju att man får ju dricka där om det är så (..) jag tänkte; 

hur ska det gå? (..) men det gick ju bättre än förväntan (3 s.) 

Oavsett hur boende upplever sin alkoholkonsumtion sedan inflyttning till boendet upplever 

nästintill samtliga boende att alkoholkonsumtionen tilltog under första perioden. Flera 

boende anger boendets acceptans av alkohol som en av orsakerna till ökat alkoholbruk. Även 
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de boende som inte konsumerat alkohol under en längre period återupptog konsumtionen av 

varierande grad sedan inflyttning till boendet vilket framhävs i följande citat. 

men när jag flyttade hit (..) den var första tanke att nu får jag, fy fan::: *sätta flaskan på bordet 

och börja*(..) och det var alla, inte bara jag(3 s.) 

Boende som upplever en oförändrad eller ökad alkoholkonsumtion upplever att det kan 

uppstå svårigheter med att avstå från alkohol i och med att bekanta utanför boendet 

konsumerar alkohol. De upplever sig påverkade av medboende som konsumerar alkohol och 

upplever då ett ökat behov av att själva konsumera alkohol när medboende gör det.  

De boende reflekterar också kring existentiella frågor som exempelvis varför de konsumerar 

alkohol och olika aspekter tas då upp som förklaring. Undanflykter och påhittade tillfällen att 

konsumera alkohol tas bland annat upp som förklaring. Aspekter som här urskiljs av boende 

är bland annat högtider, helger, när det är bra väder etc. En av de boende poängterar att det 

är just undanflykter till att konsumera och legitimera alkoholen som tillhör alkoholismens 

problematik och väsen. I samband med detta kan det också tänkas att känslor av att ha 

förlorat kontrollen över sin alkoholkonsumtion uppstår, vilket hotar ”att-vara- i välden” och 

därmed existensen. 

De boende som upplever minskad eller avbruten alkoholkonsumtion uppger upplevelsen av 

minskad ensamhet, samt upplevelsen av trygghet som bidragande faktorer till 

alkoholförändringen. Att vara-i-världen visar att upplevelsen av frihet och boendets 

alkoholacceptans upplevs paradoxalt nog som en faktor när alkoholkonsumtionen upplevs 

som minskad sedan inflyttning till boendet. I och med alkoholacceptansen verkar inte samma 

tilltagande ångest vara associerad till alkoholkonsumtionen. Boende beskriver tidigare 

uppkomna onda cirklar med alkohol som ångestdämpande medel när oroskänslor bildas 

efter intag av alkohol. Dessa verkar ha avtagit i och med acceptansen och personals stöd. En 

boende beskriver att acceptansen har inneburit att man inte längre behöver smyga med sin 

alkoholkonsumtion för personal vilket under tidigare boendeförhållanden har inneburit en 

prövning av tidigare regler, något som ansågs vara spännande. En boende uttrycker 

förvåning över att alkoholkonsumtionen har minskat vilket tydliggörs i följande citat; 

jag ska säga det (..) att drickandet har blivit mindre, konstigt nog (3 s.) *Det kanske inte märks 

så mycket men det har blivit det i alla fall*(..) 

De boende uppger också boendets regler kring att endast legal alkohol får konsumeras på 

boendet, därmed ingen smuggelalkohol eller hembränd alkohol, som en orsak till minskad 

konsumtion. Om otillåten alkohol konsumeras blir konsekvensen att den boende avvisas från 

boendet under tre dagar. Den boende vill inte riskera avvisning från boendet men anger 

också systembolagets höga alkoholpris som orsaker till minskat drickande. En boende tar 

upp tevetittande som en strategi för att avstyra alkoholbehovet. En annan boende anger sin 

egen bestämda vilja att avstå från alkohol som orsak till avbrott i konsumtionen. 
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5.7 Framtidsvisioner 

En existentiell aspekt av ”att vara i världen” som visar sig som livsfrihet, är bland annat 

männens vilja att bo kvar på boendet då ett eget boende är något som de inte förmår, men 

även hur de tänker kring boendets framtid och hur de vill att lågtröskelboendet ska utvecklas. 

Männen på boendet upplever i hög grad att de ser en framtid på boendet. De upplever att 

boendets struktur som en bidragande faktorer till varför de vill bo kvar. Främst anges oron 

över att riskera ensamhet och okontrollerad alkoholkonsumtion som orsaker till varför de 

boende vill bo kvar. Lågtröskelboendet utgör således en förutsättning för existensen. 

Samtidigt som de boende framhäver att de önskar bo kvar uppges att de stundvis funderar 

kring ett eget boende utan stöd. I resonemanget kring detta framkommer att de boende 

upplever att de behöver stöd och att annat boende säkerligen inte kommer att fungera. I 

nedanstående citat framträder en önskan om att kunna bo i egen lägenhet och inte vara i 

behov av stöd för att kunna klara av sin vardag och uppnå en god livskvalitet:  

men jag skulle vilja bo på landet (2 s.) ha eget (1 s.) bland kor (..) ute i skogen, tio mil till 

närmaste granne (.) det är lugn och ro i alla fall (..) slippa att vara beroende av folk (3 s.)*jag är 

ju bohem*(.) 

De boende har framfört önskemål kring hur boendet kan förändras för att bättre tillgodose 

behov. Ett önskemål är bland annat att regeln kring att konsumtion av illegal alkohol leder 

till avvisning under tre dagar tas bort. Det framkommer att de boende inte mår bra av denna 

avhysning utan istället far mer illa då de avvisas från boendet. En boende beskriver känslan 

av att bli avhyst på följande sätt; 

Boende: de har ju en konstig regel att om man missköter sig här, till exempel om nån tar in 

smuggel eller hembränt va:::, då åker man ut i tre dagar (1 s.) 

Intervjuare: mm (2 s.) 

Boende: det är ju lite jobbigt (..) jag fattar ju inte vad det tjänar till för då får man gå på stan i 

tre dagar och springa runt hos kompisar och sova i soffor och man kan inte duscha eller raka 

sig eller nånting (..) och då blir det ju ännu mera sprit (2 s.) så det förstår jag inte riktigt vad 

det är för syfte med det (3 s.) 

En annan boende önskar strängare kontroll på att boende inte får vistas i allmänna 

utrymmen när de konsumerat alkohol. Detta för att minska ångest och oro bland övriga. 

Även att boendet ska vara bemannat under alla dygnets timmar framkommer som ett 

önskemål.  

Boende har slutligen resonerat kring vilka praktiska förändringar på boendet som de 

upplever skulle förbättra deras liv på boendet. En boende önskar övernattningsmöjligheter, 

exempelvis gästrum, för besökande. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Studien genomfördes med syfte att undersöka upplevelsen av att bo på ett lågtröskelboende 

utifrån ett brukarperspektiv, samt vad flytten har inneburit för de boendes livskvalitet. Två 

frågeställningar kring livskvalitet de boende upplevt sedan inflyttning samt, hur de boende 

vill deras liv och framtid vid boendet ser ut, bildade utgångspunkten i studien. Resultatet 

visar att livskvaliteten ökat då man ser till minskad ångest, oro och ensamhet samt en ökad 

känsla av trygghet, frihet och känslan av att ha ett hem, vilket utgör en god grund för 

existensen. Framtidsutsikten ter sig även ljusare nu vilket speglas i hur männen ser på 

framtiden.  

Det utvalda lågtröskelboendet har haft en positiv inverkan på de boendes livskvalitét och 

livsvärld. Även om någon/några boende kan se en något försämrad hälsa och välbefinnande 

då det talas om oro, ångest och ensamhet, är de ändå nöjda med boendet som helhet.  En 

ökad trygghet, en känsla av samhörighet och acceptans samt frihet överväger de delar som 

kan ses som negativt då de boende talar om lågtröskelboendet. Ett lågtröskelboende kan 

således tillgodose utsatta människors behov av en värdig existens och vara-i-värld genom ett 

boende där de känner att de har ett hem inom vilket de kan ha kontroll över sitt missbruk, 

samtidigt som de känner livsfrihet. 

Ett lågtröskelboende är ett alternativt boende där man accepterat att drogfrihet inte är något 

man alltid kan uppnå, men där man ändå erbjuder hjälp från samhällets sida istället för att 

låta dessa individer stå utanför samhällets skyddsramar.  

Resultatet visar att lågtröskelboendets utformning är efter individernas behov vilket är 

positivt då de inte upplever för höga krav vilket kan bidra till ökad alkoholkonsumtion. 

Lågtröskelboende är fortfarande ett relativt nytt begrepp och många kommuner har inte ett 

sådant boende att erbjuda klientelet vilket gör att fler myndigheter än nödvändigt kan bli 

inblandade, exempelvis polisen som omhändertar personer för tillnyktring. Vad man kan se 

utifrån resultatet är att ett lågtröskelboende trots bristen på behandlingsarbete kan ha en 

positiv inverkan på de boendes livskvalitét; dvs. upplevelse av trygghet, frihet, ensamhet, 

alkoholkonsumtion, framtidsvisioner, ångest och oro. Önskvärt skulle vara att utbildad 

personal finns tillgänglig dygnet runt för att kunna stötta männen. Även om 

behandlingsarbete inte förekommer på ett lågtröskelboende kan personal med sådan 

kunskap tänkas påverka männen positivt.  

I studier kring missbruk är livsvärldsperspektivet en ovanlig ansats. Användandet av 

perspektivet i studien har bidragit med nya kunskaper kring fenomenet att bo på ett 

lågtröskelboende ur ett livsvärldsperspektiv. Perspektivet har hjälpt till att fånga de boendes 

upplevelser kring lågtröskelboendet vilket är av stor vikt vid exempelvis utvecklandet av 

liknande verksamheter.  
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6.2 Koppling till tidigare forskning 

Starka kopplingar till de tidigare studier som presenterats under tidigare forskning och till 

det resultat som framkommit i studien kan ses. 

Flera av männen delar uppfattningen om att höga krav på nykterhet är något som upplevs 

som negativt då detta tidigare bland annat bidragit till känslor av otrygghet i boendet. 

Boende uppger lågtröskelboendets alkoholacceptans och därmed också avsaknad av 

nykterhetskrav som en bidragande faktor till minskad alkoholkonsumtion. Eversman (2010) 

uppmärksammar kravet på nykterhet på individer med missbruksproblem och som också 

genomgått behandling mot missbruk kan vara svåra att ställa. Han förespråkar vidare 

lågtröskelalternativa lösningar för dessa individer istället för direkta behandlingar. Marlatt 

(1996) framhäver att en acceptans av droger och alkohol faktiskt kan leda till ett minskat 

missbruk, vilket flera boenden upplever. 

Boenden upplever också många gånger ett ökat psykiskt välbefinnande i och med inflyttning 

till boendet. Männen framhäver då bland annat den minskade ensamheten och upplevelse av 

ökad trygghet som bidragande faktorer. I Fischers (1995) presentation om vad 

lågtröskelalternativa metoder haft för positiva konsekvenser för individer med missbruks- 

och boendeproblematik i Tyskland framkommer att dessa individer har fått en ökad psykisk 

och fysisk hälsa då dessa har blivit förstådda och fått hjälp i deras vara-i-värld. Vidare 

poängterar Rhoades et al (2011) att det krävs kunskaper och kring att individer med 

missbruks- och boendeproblematik ofta också upplever en ökad grad av psykisk ohälsa för att 

på bästa sätt stödja och förstå dessa individer. De boendes livsvärld får därmed inte 

åsidosättas. 

Då boendets personal har mentalskötar-/undersköterskeutbildning eller 

beteendevetarkompetens bidrar detta till ett ökat psykiskt stöd för de boende. Studien 

urskiljer här ett samband mellan lågtröskelalternativa metoder med stödjande, kompetent 

personal och ökat välbefinnande hos individer med denna dubbla problematik.  

Som framgår av resultatet kan ett samband ses mellan att de boende upplever en känsla av 

trygghet och av kännedomen av att det nästintill alltid finns någon personal att prata med. 

Detta kan således vare ett uttryck för att de boende upplever sin livsvärld förstådd av 

personal och att de då också kan anförtro dessa. Dessa upplevelser överensstämmer inte med 

Blids (2006) presentation av en svensk nationell studie av jour- och lågtröskelinsatser då 

denna visade på bristande personalbemanning. Blids presentation visade också på att 

lågtröskelinsatser inte betraktas som ett varaktigt boende utan snarare som en akutlösning 

vilket strider mot männens upplevelse av boendet som ett riktigt hem. Däremot 

överensstämmer Blids presentation med avseende på att det förekommer låg grad av 

rehabilitering på lågtröskelboende vilket inte är lågtröskelboendets egentliga syfte då det 

snarare syftar till att ge de boende en trygg tillvaro. 
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6.3 Metoddiskussion 

Att en kvalitativ ansats användes i studien anses vara optimal för studiens forskningsfrågor. 

Då öppna frågor användes finns en risk med att frågorna inte inringar syftet på samma sätt 

som exempelvis strukturerade intervjuer gör (Bryman, 2001). I fenomenologiska studier är 

det just fenomenet och olika upplevelser man vill upptäcka och därmed föreligger ingen 

direkt risk med att använda öppna frågor då dessa ger möjlighet till ”fria” svar från 

respondenterna. Styrkan i öppna frågor är ökad tillgång till oväntade upplevelser, vilket hade 

kunnat missas om inte en öppen fråga ställts. Användandet av öppna frågor bidrog också till 

att möjliggöra ett tyglande av för-förståelse då respondenterna själv fick beskriva sin 

upplevelse av att bo på ett lågtröskelboende. För-förståelsen sattes sedan inom parantes vid 

analysen av materialet för att kunna, utan feltolkning, beskriva upplevelsen av att bo på ett 

lågtröskelboende. 

För att se till studiens tillförlitlighet, redovisas metoden och tillvägagångssättet genom hela 

studien genom att exempelvis val av respondenter, beslut av vilken analysmetod sakligt 

redovisats. Genom metodredovisningen kan således en liknande undersökning genomföras 

av andra forskare (Bryman, 2001).  

Som krav för att delta i studien fick inte respondenten bruka någon alkohol samma dag som 

den planerade intervjun. För att säkerställa nykterheten var personalen på boendet behjälplig 

för att uppskatta männens nykterhet vid intervjutillfället. Personalens uppskattning av 

allmäntillståndet, intervjuarnas egen bedömning samt respondentens egen utsaga avgjorde 

om intervjun kunde genomföras eller inte. Om någon av männen visade upp ett märkbart 

onyktert tillstånd skulle ett nytt intervjutillfälle bokas. Kravet på nykterhet ställdes bland 

annat ur etisk synpunkt. 

Inga större etiska problem har uppstått i studien. 

7 SLUTSATSER 

Studiens resultat tyder på att ett lågtröskelboende påverkar de boende positivt vilket därför 

kan ses som ett bra alternativt boende för kommuner att erbjuda individer med liknande 

problematik. Till en början kan nyhetens behag till acceptansen för alkohol ses som en 

negativ inverkan på konsumtionen, men i längden ses att konsumtionen minskar trots att 

behandling inte erbjuds.  Lågtröskelboende kan ses som ett stöd för mänsklig existens, 

värdighet och frihet för utsatta människor som själva inte klarar av att ha kontroll över sitt 

missbruk. Här får de ett hem som känns som ett hem, där de får känna frihet, där ingen styr 

och ställer över deras liv dock inom vissa ramar. Lågtröskelboendet erbjuder dessa män 

existentiell värdighet. 



26 

Att erbjuda fler lågtröskelboenden är önskvärt ur ett brukarperspektiv, men att tänka på är 

storleken på dessa boenden. Allt för många platser kan få boendet att likna en institution 

vilket minskar hemtrevnadskänslan.   

Förslag på ytterligare forskning är bland annat att undersöka personalens uppfattning kring 

boendeformens struktur och påverkan på de boende. Personalens idéer kring hur 

boendeformen kan förändras för att öka de boendes livskvalitet anses av författarna som en 

central fråga att undersöka i vidareutvecklingen av långtröskelboendeverksamheten. 
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Bilaga 1. 

XXX, 2012-04-09 

Etikprövning och kontrakt för godkännande av C-uppsats 

 

Syfte och frågeställningar 

Författarna till den tänkta studien är två studenter på Socionomprogrammet med inriktning mot 

missbruk, ohälsa och rehabilitering vid Örebro universitet/Mälardalens högskola. Författarna 

studerar termin 6 och i den ingår att skriva ett examensarbete kallad c-uppsats. Examensarbetet 

och författarna handleds av Ulla Hellström Muhli, universitetslektor, Fil Dr. i vårdpedagogik. 

Examensarbetet kommer att pågå fram till 7-8/6 då ett slutseminarium kring studien kommer 

att genomföras.  

 

Författarnas syfte med studien är att undersöka upplevelsen av att bo på ett lågtröskelboende i 

en mellanstor kommun utifrån ett brukarperspektiv, samt vad flytten till lågtröskelboendet har 

inneburit för de boende. 

 

Författarna planerar att utgå från följande två frågeställningar för att avgränsa syftet och 

säkerhetsställa att syftet blir besvarat: 

 

 Vilka skillnader i deras levnadsstandard har de boende på lågtröskelboendet upplevt 

(psykiskt, fysiskt, socialt) efter inflyttning på boendet? 

 Upplever de boende att de får möjlighet att påverka verksamheten och finns det något i 

verksamheten som de skulle vilja förändra? 

 

Metod och material 

Vid genomförande av studien planerar författarna att genomföra en kvalitativ undersökning 

med hjälp av intervjuer med cirka fem stycken respondent på det aktuella boendet. Intervjuerna 

planeras att pågå under cirka 30-40 minuter och så kallade öppna frågor, där ett fåtal frågor som 

respondenten får prata fritt utifrån, planeras att ske. Intervjuerna kommer att spelas in med 

hjälp av en diktafon och därefter transkriberas för att underlätta resultatredovisning och analys 

av respondenternas svar.  

 

Författarna har tänkt använda en fenomenologisk ansats med ett livsvärdeteoretiskt perspektiv 

i bearbetningen och analysen av materialet från intervjuerna. Fenomenologi är en 

medvetandefilosofi och betyder läran om det som visar sig. Inom den fenomenologiska ansatsen 

försöker forskaren tona ned sina förkunskaper kring det som undersöks och istället lägga 

tonvikten vid respondenternas utsagor.  

Författarna kommer att ta ställning till följande forskningsetiska regler; 
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 Informationskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Samtyckeskravet 

 Nyttjandekravet  

 

För att följa informationskravet planerar författarna att ge information kring studiens syfte och 

innehåll till de berörda personerna i denna studie. I dessa ingår främst respondenterna, 

verksamhetschefen för boendet och den personal som arbetar på boendet.  

Författarna planerar att följa konfidentialitetskravet genom att avidentifiera intervjupersonerna 

så att man inte på något sätt ska kunna identifiera vem som upplevt och sagt vad i studien. 

Obehöriga personer kommer inte kunna ta del av respondenternas personuppgifter. Materialet 

kommer att förvaras så inga obehöriga får tillgång till det. 

Innan intervjuerna kommer författarna enligt samtyckeskravet ha gett intervjupersonerna full 

information om syftet med studien, och varför denna studie genomförs. Männen på boendet 

kommer själva få välja om de vill medverka i studien och de kan när helst de vill avbryta sin 

medverkan.  

Författarna planerar följa nyttjandekravet genom att uppgifter och material som insamlas från 

intervjupersonerna ej kommer att brukas i annat syfte än för studien. 

Författarna har slutligen problematiserat respondentens eventuella alkoholpåverkan vid 

intervjutillfälle och hur den kan påverka intervjun. Författarna kommer samtala med männen 

innan intervjuer bokas och ställa som krav att de inte brukat någon alkohol den dagen 

författarna kommer intervjua dem. För att säkerställa nykterheten kommer författarna 

diskutera med personalen på boendet om de kan vara behjälpliga att uppskatta männens 

nykterhet vid intervjutillfället. Personalens uppskattning av allmäntillståndet, författarnas egen 

bedömning av respondentens nykterhetstillstånd samt respondentens egen utsaga kommer 

avgöra om intervjun kan genomföras eller ej. Om någon av männen visar upp ett märkbart 

onyktert tillstånd kommer författarna ej att genomföra intervjun utan istället boka in ett nytt 

intervjutillfälle. Detta för att säkerställa att männen inte på något sätt kan ta skada av denna 

studie, men även för att ge mer tillförlitliga data. 

Kommunens godkännande av den tänkta studien 

Författarna förbinder sig till att ovanstående information följs. Vid frågor kring studiens innehåll 

och upplägg kan kontakt tas med författarna samt handledare enligt nedanstående uppgifter. 

Vid önskemål kommer det att finnas möjlighet att ta del av studien efter färdigställande och 

betygsättning.  

Författarna planerar välja respondenter från ett lågtröskelboende utifrån ett 

bekvämlighetsurval där boendet bland annat kan väljas utifrån geografisk närliggande plats till 

författarna. Författarna urskiljer då lågtröskelboendet XXX i XXX kommun som en möjlig källa 

att finna frivilliga respondenter till författarnas studie. 

Författarna behöver således ett godkännande från verksamhetschefen för XXX samt juridisk 

kunnig inom XXX kommun för att kunna genomföra den tänkta studien detta då all forskning 

som innefattar behandling av känsliga uppgifter skall etikprövas. 
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Det är följaktigen av största avgörande vikt för författarnas studie att ett godkännande av den 

från kommunens sida sker. Författarna skulle vara djupt tacksamma om ett sammarbete med 

XXX kommun etableras då studien för författarna är intressant ur ett flertal olika aspekter. Att 

de boendes erfarenheter lyfts upp i studien har bland annat betydelse för hur man kan utveckla 

och förbättra verksamheten. 

 

XXX (verksamhetschef)    XXX (juridisk kunnig inom XXX kommun) 

 

 

 

 

 

Emilia Idbrant     Sandra Kaneberg Wasberg 

 

 
Kontaktuppgifter 

 

Namn    Mailadress                                    Telnr. 

Ulla Hellström Muhli   ulla.hellstrom.muhli@his.se    xxx 

Emilia Idbrant   eit09001@student.mdh.se    xxx 

Sandra Kaneberg Wasberg skg09002@student.mdh.se                             xxx 

  

mailto:ulla.hellstrom.muhli@his.se
mailto:eit09001@student.mdh.se
mailto:skg09002@student.mdh.se
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Bilaga 2. 

 

Missivbrev. 

XXX, 2012-04-13 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter på Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och 

rehabilitering vid Örebro universitet/Mälardalens högskola. Vi studerar termin 6 just nu och 

i det ingår att skriva ett examensarbete kallad c-uppsats. Vi har valt att undersöka om flytten 

till ett lågtröskelboende har påverkat individen på något sätt. Om detta ämne vill vi göra en 

intervju med dig. Intervjun beräknas ta ungefär 30-40 minuter. Examensarbetet är planerat i 

enlighet med forskningsetiska regler, vilket innebär bland annat att ditt deltagande är 

frivilligt och att obehöriga inte har tillgång till intervjumaterialet.  

Dina kunskaper och erfarenheter är mycket värdefulla för oss och därför vill vi komma 

kontakt med Dig för att bestämma en tid för intervju. 

Vi är tacksamma för svar senast den 18 april 2012. 

 

 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

Emilia Idbrant   (eit0900?@student.mdh.se) 

Sandra Kaneberg Wasberg  (skg09002@student.mdh.se) 

Kursansvarig: 

Osman Aytar,    (osman.aytar@mdh.se)  Tel. 016-15 36 14    

  

mailto:eit0900?@student.mdh.se
mailto:skg09002@student.mdh.se
mailto:osman.aytar@mdh.se
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Bilaga 3. 
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Bilaga 4.  

 

 

Intervjuguide 

 

 Kan du berätta hur det är att bo här på lågtröskelboendet? 

 Vad har flytten hit inneburit för dig? Kan du berätta om det? 

 Om du skulle jämföra ditt liv innan flytten hit och det liv du lever idag, hur skulle du 

beskriva detta? 

 Kan du berätta om hur du tänker kring ditt boende i framtiden? 
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Bilaga 5. 

 

XXX, 2012-04-16 

ÖREBRO UNIVERSITET 

Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete 

Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering 

Campus Eskilstuna, Mälardalens högskola 

Socialt arbete C, 30 högskolepoäng  

 

Samtycke av medverkan i intervjustudien 

 

 

Studien är planerad att genomföras i enlighet med forskningsetiska riktlinjer. Dessa innebär 

bland annat att du kan avbryta din medverkan när som helst under studiens gång och utan 

att behöva uppge anledning till detta. Vi kommer inte ge obehöriga tillgång till materialet och 

uppgifter kring dig kommer att behandlas med anonymt. Intervjumaterialet kommer sedan 

att analyseras och tolkas för att slutligen sammanställas i vår studie.  

 

 

 

 

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att medverka i intervjustudien 

 

 

 

 

 

 

Datum/Ort   Underskrift



 

 



 

 

 


