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Abstract 
 
The purpose of this study is that work towards homelessness should be changed and is chang-
ing because the Swedish municipalities are starting to embrace the model Housing first. In 
most municipalities the regular model is used as an effort to combat homelessness. The pur-
pose of this study is to make a descriptive study on the project Housing First in Örebro. A 
further aim is to gain an understanding about the importance of guidance and how it affects 
the residents of the project with a female perspective in special regard. The study is based on 
a qualitative methodology with semi-structured interviews. The respondents are a business 
leader, a spokesperson from Verdandi and also the three guidance counselors in the project 
Housing First. The interview data was analyzed on basis of the theories symbolic interaction-
ism, labeling theory and emotion theory. The analysis is also based on the importance of so-
cial support, from the guidance counselors, and homelessness from a female perspective. The 
result shows that Housing First in Örebro aim to provide support and accommodation to peo-
ple who have been chronically homeless and through this are the most marginalized in the 
society. The study has also demonstrated that it is a long process for the residents to move 
from homelessness to managing their own home. The guidance counselor is of great im-
portance for the residents. The guidance will help the residents to cope with their home and 
help them to feel stability and security. 
 
Keywords: Homelessness, Housing first, Social support, Stamping, Social Policy, Housing 
Policy.  
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Från hemlös till hyresgäst 
 

En kvalitativ studie om ”Bostad först” i Örebro,  
en alternativ lösning till boendetrappan.  

  
Författare: Hane, Johanna & Malmquist, Caroline  

 
 
Sammanfattning   
 
Studien utgår ifrån att arbetet mot hemlöshet bör förändras och är i förändring genom att Sve-
riges kommuner börjar ta till sig modellen Bostad först. I de flesta kommuner används trapp-
stegsmodellen som en insats mot hemlöshet. Syftet med föreliggande studie är att genomföra 
en deskriptiv studie om projektet Bostad först i Örebro. Syftet är vidare att få en förståelse för 
vägledarnas betydelse samt för de boendes förändringsprocesser med ett kvinnoperspektiv i 
speciellt beaktande. Studien utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. 
Intervjupersonerna är verksamhetsledaren och en talesperson från Verdandi samt de tre vägle-
darna i projektet Bostad först. Intervjumaterialet har analyserats med utgångspunkt i teorierna 
symbolisk interaktionism, stämplingsteorin och emotionsteori. Analysen utgår också ifrån 
vikten av det sociala stödet, som vägledarna ger de boende, samt hemlöshet ur ett kvinnoper-
spektiv. Resultatet visar att Bostad först i Örebro är en verksamhet som syftar till att ge stöd 
och bostad åt människor som varit kroniskt hemlösa och genom detta de mest marginaliserade 
i samhället. Studien har vidare påvisat att det är en lång process för den boende att gå från 
hemlöshet till att klara av en egen bostad.  Vägledaren har en stor betydelse för att den boende 
ska klara av bostaden och för att de ska kunna känna stabilitet och trygghet. 
 
Nyckelbegrepp: Hemlöshet, Housing first, Bostad först, Socialt stöd, Stämpling, Socialpoli-
tik, Bostadspolitik. 
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till projektet Bostad först i Örebro och alla dess medarbetare. Tack 
för att vi fick ta del av Bostad försts verksamhet och Verdandis verksamhet genom de inter-
vjuer som skett i lokalerna. Studien har gett oss, snart nyexaminerade socionomer, ett nytt 
perspektiv på hemlöshets problematik. Vi har också fått en större förståelse för de hemlösas 
situation och utsatthet. Vi vill också tacka vår handledare Pia Aronson som har hjälp oss un-
der resans gång. 
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Inledning  
Fattigvårdsfrågan går tillbaka ända till 1500-talet som då berörde kritik kring fattighussyste-
met, vetenskaplig filantropi och arbetarrörelsen. England var det första land där problemet 
kring fattigvården blev föremål för vetenskaplig belysning (Sunesson, 2006). Historiskt sett 
har begreppen fattigdom och hemlöshet haft en annan betydelse än vad det har idag. Det var 
först under 1800-talet som hemmet fick en större mening för människor än bara en boplats. 
Hemmet kopplades ihop med trevnad, avkoppling, intimitet och en plats för familjerelationer. 
I samband med denna nya hemideologi utvecklades ”hemlöshetsbegreppet” (Swärd, 2008). 
Under mellankrigstiden blev hemmet ett viktigt område i Sveriges socialpolitik och samhälls-
debatt då målet var att det gamla fattigdomssamhället skulle utrotas. Bostadsbristen skulle 
byggas bort och samtidigt skapa sysselsättning. Folkhemmet skulle bidra till en minskning av 
sociala problem som bland annat hemlöshet och bostadsnöd. 1947 kom bostadsförsörjningsla-
gen som innebar att kommunerna hade ett ansvar för att öka mängden bostäder. Socialhjälp-
slagen (SFS 1956:2) trädde i kraft 1957 vilket bidrog till att kommunerna fick ett ökat ansvar 
för de fattiga människorna. Detta var en bidragande orsak till att härbärgen och ungkarlshotell 
byggdes ut under den tidsperioden. 1965 beslutade riksdagen att en miljon lägenheter skulle 
byggas under en tioårsperiod, vilket kom att kallas miljonprogrammet. En lägenhet skulle 
vara en social rättighet, vilket gjorde att ungkarlshotellen och härbärgena började läggas ner. 
Genom denna bostadspolitik fick grupper som tidigare inte släppts in på bostadsmarknaden nu 
möjlighet att skaffa sig en bostad. Föreställningen var att vem som helst skulle klara av en 
egen bostad med hjälp av stöd. Under senare delen av 1980-talet framkom ny statistik som 
visade ett ökat hemlöshetstal av kvinnor, invandrare och barnfamiljer. Detta gjorde att det 
återigen fanns en bostadsbrist i Sverige bland många olika grupper. Bostadsbolagen som tidi-
gare tagit emot alla hade nu fått ekonomiska problem, vilket gjorde att de blev mer återhåll-
samma till att hyra ut, trots att de hade lediga lägenheter. Hyresbolagen började nu riva lägen-
heter vilket ledde till en minskning av lägenheter. Utvecklingen för de hemlösa lindrades del-
vis genom en sekundär bostadsmarknad som innebar övergångslägenheter och träningslägen-
heter (Swärd, 2008). Socialstyrelsens senaste rapport från 2011 visar att det finns cirka 34 000 
personer i Sverige som är hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden (Socialstyrelsen, 
2012).  
 
Housing first som modell skapades 1992 i New York av den icke vinstdrivande organisation-
en Pathways to housing och dess grundare Sam Tsemberis. Programmodellens grundtanke är 
att den hemlöse först får en egen bostad och därefter kombinerande hjälpinsatser (Tsemberis, 
2010).  Forskare på Lunds universitet arbetar nu för att skapa förändring i den svenska hem-
löshetspolitiken genom att de startat en svensk modell av Housing first (Se Heule, Knutagård 
& Swärd, 2010). Hans Swärd och Marcus Knutagård är nyckelpersonerna bakom forskningen 
som har introducerat modellen Bostad först i Sverige. Modellen Bostad först bygger på idén 
om att en egen bostad är en rättighet som omfattar alla människor. Helsingborgs kommun var 
först i Sverige med att införa modellen 2010. Hittills har endast sju av Sveriges 290 kommu-
ner startat projektet Bostad först, där Örebro är en av dessa kommuner (Knutagård & Kristi-
ansen, 2013).  
 
Problemformulering  
Studien utgår ifrån att arbetet mot hemlöshet bör förändras och är i förändring genom att Sve-
riges kommuner börjar ta till sig modellen Bostad först. Trappstegsmodellen används av de 
flesta kommuner som en insats mot hemlöshet. Modellen innebär att den hemlöse ska ta sig 
igenom olika steg, med krav på behandling, för att till slut få en egen bostad.  Forskare på 
Lunds universitet påvisar flera olika problem med boendetrappan, bland annat att det tar lång 
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tid, de hemlösa tvingas flytta runt, den förstärker stigmatisering och den försvårar också för 
de hemlösa att få en egen lägenhet (Heule, Knutagård & Swärd, 2010). Inom Socialtjänstens 
insatser för hemlösa ingår alltid behandlande åtgärder. Klienten ska följa behandlingen, av-
hålla sig från missbruk samt vara psykiskt stabil för att ha rätt till en egen bostad (Henwood, 
Stanhope, & Padgett, 2010). Insatserna mot hemlöshet tillhandahålls av kommunen, sociala 
myndigheter och dess socialarbetare. I Örebro kommun finns olika stöd – och motivationsbo-
enden samt härbärget som alla kan sägas ingå i den så kallade boendetrappmodellen (Örebro 
kommun, 2007).  
Den första svenska utvärderingen av projektet Bostad först i Helsingborg har visat att närmare 
80 % av de boende bor kvar efter cirka ett och ett halvt års tid, vilket är ett mycket lovande 
utfall (Kristiansen & Espmarker, 2012). Genom föreliggande studie kan Örebro kommun och 
andra aktörer få insyn i projektet i Örebro och Bostad först som en ny modell mot hemlöshet. 
Detta är den första studien om Bostad först i Örebro sedan dess uppstart 2013. Bostad först 
bedrivs i projektform och för att kunna använda modellen som en del i arbetet mot hemlöshet-
en behövs forskning kring projektet. Studien kan användas i det sociala arbetets praktik men 
den tillför också disciplinen socialt arbete ny forskning kring fattigdom, utsatthet, och speci-
fikt hemlöshet. Bostad först i Örebro bedrivs nu i mindre skala och målet är utöka verksam-
heten successivt. Genom forskning och information kring projektet kan denna process för-
hoppningsvis påskyndas. Studien önskar bidra med ökad kunskap gällande Bostad först i Öre-
bro samt vilka eventuella brister och behov som bör uppmärksammas för att kunna utveckla 
projektet på sikt.  
 
Syfte 
Det övergripande syftet är att genomföra en deskriptiv studie om projektet Bostad först i Öre-
bro. Ytterligare ett syfte är att söka kunskap om vägledarnas betydelse för de boende och 
identifiera eventuella förändringsprocesser samt förändringar kring den sociala situationen 
hos de boende. I studien kommer kvinnornas villkor särskilt att beaktas.  

 
Frågeställningar 

 
 Hur fungerar modellen Bostad först i Örebro?  
 Vilken roll har vägledarna (boendestödjarna) i Bostad först?  
 På vilket sätt har situationen förändrats för de boende sedan tiden i hemlöshet? Om så 

är fallet, i vilka avseenden? Exempelvis nätverk, missbruk och tillhörighet. 
 På vilket sätt har kvinnornas sociala situation förändrats sedan tiden i hemlöshet?   

Bakgrund 
 
Housing first  
Under slutet av 1980-talet kom de första idéerna kring Bostad först modellen i USA efter att 
det framkommit tydliga brister i de program som användes för hemlösa. Tidigare hade fokus 
legat på de hemlösas personliga brister och problem men genom den nya idén kunde insatser-
na fokusera på bostadsfrågan som bakgrunden till hemlöshet. Sam Tsemberis grundade mo-
dellen med utgångspunkten att först bistå med en bostad och därefter ge kombinerade stödin-
satser. Programmet riktar sig till personer med psykisk ohälsa, missbruksproblematik samt har 
en historia av fängelsevistelser. Programmet är utformat efter principen att en bostad är en 
grundläggande rättighet för alla människor och detta ska inte vara sammankopplat med sam-
tycke till behandling (Tsemberis, 2010). De flesta individer som antas till programmet har levt 
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många år i hemlöshet. För att modellen ska vara verkningsfull arbetar personalen för att den 
boende ska känna trygghet och stöd från dem. Programmet har två utgångspunkter som den 
boende ska följa. Dessa är att ta emot minst ett hembesök i veckan från personalen samt att 
följa hyreslagen och hyresbetalningen (Tsemberis, 2010). Modellen har påvisats minska eko-
nomiska kostnader för kroniskt hemlösa personer som bor på gatan eller på härbärgen (Gane, 
2012). Förutom Sam Tsemberis är Bert Pepper, Mary Brosnahan och Elmer Struening viktiga 
nyckelpersoner till organisationen Pathways to housings uppkomst (Tsemberis, 2010).   
 
Bostad först kommer till Sverige  
Det var forskare från Lunds Universitet som introducerade modellen Bostad först i Sverige år 
2009. Modellen syftar till att komma tillrätta med hemlöshetsproblematiken i landet (Heule, 
Knutagård & Swärd, 2010). Metoden har påvisat positiva effekter i bland annat USA, Tysk-
land och Finland (Swärd, Knutagård & Heule, 2013).  
 
I Sverige använder sig sju av tio kommuner av boendetrappan där den hemlöse stegvis skall ta 
sig till olika nivåer för att slutligen få en egen lägenhet. Boendetrappan ställer också krav på 
drogfrihet, vilket gör att människor ofta inte får en egen lägenhet eller att de tvingas börja om 
på steg ett i boendetrappan. Det som skiljer modellen Bostad först från boendetrappan är att 
den hemlöse först får en egen bostad och därefter skräddarsydda hjälpinsatser. Den svenska 
välfärdsmodellen bygger på principen att alla människor behöver få sina grundläggande be-
hov tillgodosedda där det i huvudsak handlar om bostad, arbete och meningsfull sysselsätt-
ning. Modellen Bostad först bygger på idén om att en egen bostad är en rättighet som omfattar 
alla människor. Först när den hemlöse har en egen bostad kan den lyckas med andra åtgärder. 
Med stöd av tidigare forskning och med hjälp av egna forskningsresultat har forskare på 
Lunds universitet lanserat en svensk modell av Housing first som de kallar Lundamodellen. 
Modellen har fyra principer som grund där den första är att hemlöshet huvudsakligen är ett 
bostadsproblem och bör därför behandlas där efter. Den andra är att personer som är hemlösa 
ska få tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden så fort som möjligt för att deras livssituat-
ion ska bli stabil. Den tredje principen utgår ifrån att det är en förutsättningen att ha ett eget 
boende för att förändra eventuella problem. Den fjärde principen är att det är en grundläg-
gande rättighet att ha ett tryggt och eget boende, vilket bör gälla alla människor (Heule, 
Knutagård & Swärd, 2010). Helsingborg och Stockholm var de första städerna att ta till sig 
modellen Bostad först år 2010. Två år senare införde även Malmö och Karlstad modellen och 
kort därefter Sollentuna, Uppsala och Örebro. Alla städer har som grund att de boende skall 
kunna få stöd 24 timmar om dygnet.  Därefter kan det skilja sig lite i hur de olika modellerna 
är utformade (Knutagård & Kristiansen, 2013).  
 
Den första svenska utvärderingen  
En svensk studie som utvärderat projektet Bostad först i Helsingborg har visat att närmare 80 
% av de boende bor kvar efter cirka ett och ett halvt års tid. Studien utgick ifrån intervjuer 
med de 10 som erhållit en bostad genom projektet Bostad först. Internationell forskning visar 
också på samma kvarboendenivå som denna studie visat på. Studien har också visat att de 
boende har börjat bygga upp sociala relationer utanför missbruk och hemlöshetsrelaterade 
kretsar. Vissa av de boende upplever nu att de har orken och möjligheten att vara en ansvars-
full förälder och att kontakten till deras barn har förbättrats. De boende har även minskat sitt 
användande utav alkohol och droger. Det framkommer i studien att flera av de boende använt 
alkohol och droger för att orkar med tiden som hemlös. En annan anledning till minskningen 
av missbruket är att flera av de boende tar emot det sociala stöd som erbjuds inom projektet. 
Trots att de boende inte ökat sin inkomst har deras ekonomi förbättrats. Boendet ger dem nu 
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möjlighet att laga sin egen mat vilket hjälper dem att bättre kunna planera och hushålla. 
Minskningen av alkohol och droger är även en bidragande orsak till den förbättrade ekono-
min. De boendes hälsa har genom den egna bostaden kunnat förbättras då den ger dem möj-
lighet att kunna vila och sova på en trygg plats. Ett annat positivt utfall av modellen är att 
några av de boende har börjat arbeta och flera berättar att de nu engagerar sig i fritidssyssel-
sättning eller deltar i föreningar (Kristiansen & Espmarker, 2012). 
 
Jämförelser med behandlingsprogram utifrån synen på bostadens betydelse  
Forskning visar på skillnader kring Bostad först och modeller som prioriterar behandling in-
nan ett eget boende blir aktuellt. Skillnaderna ligger i hur de olika programmen ser på bosta-
dens betydelse för klienterna. Bostad först ser bostaden som en nödvändighet men inte som ett 
tillräckligt stort steg mot ett självständigt liv. De som arbetade inom Bostad först menade att 
det inte fungerar att förändra sitt liv utan att ha ett eget boende. De som arbetade i behand-
lingsprogram prioriterade bostadsfrågan trots att de förespråkar behandling som det primära. 
De har övningar för att hjälpa klienterna att få lägenheter och de har stort fokus på att ta klien-
terna vidare till nästa bostadssteg (Henwood F, Stanhope, & Padgett K, 2010).  
 
Begrepp och definitioner som studien berör 
 
Situation 1-4, kategorier av hemlösa 
Socialstyrelsen (2010) har fyra olika kategorier som hemlösa, beroende på deras situation, kan 
placeras in i. Det handlar både om akut brist på tak över huvudet och att sakna ett första-
handskontrakt. I situation 1 ingår personer som blir hänvisade till akutboenden, härbärgen, 
jourboenden eller som är uteliggare. Situation 2 innefattar personer som varit in-
skrivna/intagna hos exempelvis kriminalvården, HVB-hem och SIS-institutioner, och som 
planeras skrivas ut men som saknar eget boende. Situation 3 innefattar personer där kommu-
nen ordnat ett boende som är förenat med tillsyn. I situation 4 ingår personer som saknar ett 
förstahandskontrakt (Socialstyrelsen, 2010). Problematiken kring hemlöshet i denna studie 
utgår främst från individer som inte har en bostad och därför är hänvisade till härbärgen och 
jourboende och som lever på gatan det vill säga hemlösa personer i situation 1.   
 
Klient och den boende 
I studien används ”klientbegreppet” och begreppet den boende. Begreppet klient använts i 
studien ett fåtal gånger för att benämna de bostadslösa som ingår i Socialtjänstens behand-
lande åtgärder. Studien kommer huvudsakligen utgå ifrån begreppet de boende, vilket också 
aktörerna själva använder för att benämna de antagna i projektet.   
 
Vägledare 
I Bostad först har alla boende en vägledare som fungerar som en boendestödjare. En boende-
stödjare finns till som ett anpassat stöd i hemmet för den som behöver extra hjälp med vardag-
liga sysslor (Se Örebro kommun, 2012). Det kan till exempel vara att göra praktiska saker 
som att handla och betala räkningar. En boendestödjare stöttar och hjälper den boende till ett 
självständigt liv. I denna studie benämns boendestödjaren som vägledare. Detta utifrån att 
Bostad först har anammat den definitionen.  
 
Huvudmän för Bostad först i Örebro 
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Verdandi 
Verdandi som organisation startade 1897 som en motrörelse till IOGT-NTO där männen svor 
sina nykterhetslöften i kyrkan. Grundarna till Verdandi såg att det fanns ett stort behov av ett 
socialt arbete för att hjälpa människor ur sitt alkoholmissbruk. 1904 kom det första socialpoli-
tiska programmet i svensk historia från just Verdandi. Detta var innan de första politiska par-
tierna hade utformat något sådant program. Programmets punkter var bostad till alla, rätten till 
arbete, en skola för alla samt rösträtt. Verdandi startade som en nykterhetsorganisation men 
idag är de en socialpolitisk organisation som arbetar för rättvisa och mot ensamhet och utan-
förskap. Verdandis arbete bedrivs på två nivåer. Den ena är att arbeta för att påverka besluts-
fattarna på en socialpolitisk nivå vad gäller allt från bostadspolitik till barns utsatthet i eko-
nomiskt utsatta familjer och missbrukarfrågor. Verdandi skiljer sin alkoholpolitik från sin 
narkotikapolitik. Inom alkoholpolitiken vill de ha ett skadefritt samhälle, vilket skiljer Ver-
dandi från de traditionella nykterhetsrörelserna som oftast förespråkar ett alkoholfritt sam-
hälle. Detta innebär att Verdandi har en accepterande syn till alkoholen som en del i vårt sam-
hälle. Dock menar de att alkohol blir skadligt i stora mängder och skapar ett beroende. Ver-
dandi vill dock ha ett narkotikafritt samhälle då bruket är illegalt. Den andra nivån handlar om 
att finnas till som kamratstödjare ute på fältet (Talesperson, Verdandi).  
 
I Örebro har Verdandi flera lokaler som håller öppet nästan alla dagar om året. I Verdandis 
lokaler får inte drog- och alkoholpåverkade människor vistas. Verdandi i Örebro har olika 
aktiviteter för sina medlemmar där de får komma med egna önskemål om aktiviteter inom 
ramen för likvärdighetsprincipen (Talesperson, Verdandi).  
 
Ria Dorkas - Hela människan 
Hela Människans verksamhet bedrivs som en del av Svenska kyrkan och deras arbete vilar på 
en kristen grund. De finns i 90 kommuner runt om i Sverige. Hela Människan ger stöd till 
människor som befinner sig i en utsatt situation i livet. I de flesta kommuner betecknas Hela 
människan som RIA, vilken står för ”rådgivning i alkoholfrågor”. De arbetar både operativt 
och med förebyggande arbete (Hela människan, 2013). Hela Människan- RIA har hemlösa 
personer som en stor och viktigt målgrupp. I många kommuner finns caféer och samlingsloka-
ler samt lågtröskelboenden för denna målgrupp. Lågtröskelboenden innebär att individen får 
tillgång till en kortsiktig bostad under tiden som de fortfarande är inne i ett aktivt missbruk. 
Till verksamheterna kan personer som har ett pågående missbruk komma och ta del av dess 
aktiviteter samt få råd och stöd (Hela människan, 2013). I Örebro bedrivs organisationen un-
der namnet RIA Dorkas. Verksamheten startade 1969 (Hela Människan, 2009).   
 
Ria Dorkas i Örebro har samma värderingar och grundtankar som Verdandi men arbetet bed-
rivs med en kristen grund. Till Ria Dorkas verksamheter kommer de personer som inte har 
kommit lika långt som medlemmarna i Verdandi har gjort. Målgruppen för Bostad först (Situ-
ation 1) tar i större utsträckning del av Ria Dorkas aktiviteter än Verdandis. Verdandi och Ria 
Dorkas har tidigare haft ett nära samarbete. De fick pengar av Socialstyrelsen för att skapa 
boenden för människor med långvarigt missbruk och hemlöshet. Verdandi tillhandahöll två 
lägenheter. Kravet var då att de som flyttade in skulle vara drogfria. De två som då flyttade in 
är idag drogfria och har kommit ut i arbetslivet (Talesperson, Verdandi).  

Tidigare forskning 
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Orsaksförklaringar till hemlöshet 
Swärd (2008) beskriver att det i USA finns fyra olika förklaringsmodeller till hemlöshet. Den 
första handlar om att själv välja att avvika från samhället och leva i dess marginal. Många 
ungdomar ingår i denna förklaringsmodell då de väljer att inte flytta hem igen trots erbjudan-
den. Den andra förklaringsmodellen utgår ifrån individuella brister som exempelvis miss-
bruksproblem, psykisk ohälsa och kriminalitet vilket gör att individen inte klarar av att bo i en 
egen lägenhet. Dessa personer marginaliseras därför från bostad- och arbetsmarknaden. Den 
tredje förklaringsmodellen utgår ifrån att hemlösheten beror på bristen på arbete och inkoms-
ter. Lågkonjunktur kan här vara en orsak till hemlöshet. Den fjärde förklaringsmodellen hand-
lar om sociala och institutionella förhållanden där individer som drabbas av en kris saknar ett 
socialt nätverk. Det kan även vara så att individer saknar kunskap om samhällets hjälpappara-
ter (Swärd, 2008 ). Knutagård (2009) beskriver i sin avhandling att hemlöshet idag ofta för-
klaras med att det finns för få bostäder. Efterfrågan är större än det antal hyreslägenheter som 
byggs (Knutagård, 2009). Det visar sig också finnas många hinder i klienternas bakgrund till 
att aldrig erhålla en egen bostad såsom hyresrelaterade skulder. Bostadsbolagen vill inte heller 
ha hyresgäster som har begått olika former av brott som exempelvis mord och mordbrand 
(Henwood, Stanhope, & Padgett, 2010). Den kritik som finns, mot vanligt angivna orsaker till 
hemlöshet, inom hemlöshetsforskning är att den i alltför hög grad menar att det är personliga 
svagheter, psykisk ohälsa, missbruksproblem samt relationsproblem till familj och anhöriga 
som är orsaken till hemlösheten (Swärd, 2008).  
 
Bostadspolitik och dess organisering 
I många länder finns det ett ”socialt housingsystem”, vilket innebär att det finns lägenheter för 
låginkomsttagare till subventionerade priser. I Sverige finns inget sådant system. Sverige har 
en omfattande offentlig sektor och en mer generell bostadspolitik till skillnad från många 
andra länder. Det är Socialtjänstens uppdrag att hjälpa människor som lever i hemlöshet till att 
få ett eget boende och detta sker ofta genom att tillhandahålla sekundära bostäder. Detta inne-
bär att Socialtjänsten hyr bostäder av bostadsbolagen och klienterna erbjuds sociala kontrakt. 
Genom att läget på bostadsmarknaden har varit pressad sedan 1980-talet får Socialtjänsten 
hantera en större målgrupp än tidigare och det medför därmed en ökad arbetsbelastning för 
dem (Knutagård, 2009).  
 
Knutagård (2009) tar upp kategoriseringar och organisering av hemlöshetsarbete i sin avhand-
ling. Boendetrappan är en del av organiseringen och innebär att Socialtjänstens klienter, ge-
nom flera steg, ska kunna kvalificera sig till olika boenden och när de gått igenom alla steg 
kan de tillhandahålla ett förstahandskontrakt. Det första steget innebär att bo på härbärgen, bo 
runt hos vänner, eller vara uteliggare. I det andra steget har klienten en övergångsbostad, ett 
socialt kontrakt, en träningslägenhet eller en kategoribostad som alla ingår i den sekundära 
bostadsmarknaden.  Det sista steget innebär att få ett eget hyreskontrakt på den reguljära bo-
stadsmarknaden.  I Sverige används denna modell för att organisera boendealternativen. Nor-
maliseringsmodellen är en modell som innebär att klienten först erbjuds ett förstahandskon-
trakt men detta kombineras med trappstegsmodellen och en vårdskedjemodell. Vårdkedjemo-
dellen innebär korta boendelösningar under en övergångsperiod till ett eget boende (Knuta-
gård, 2009).  
 
Kronisk hemlöshet 
I slutet av 1990 talet bedrevs forskning kring en hemlös subgrupp. Forskarna fann då liknande 
egenskaper inom denna grupp. Denna grupp kom att kategoriseras som kroniskt hemlösa. De 
kroniskt hemlösa användande en stor del av de hemlösas olika resurser som bland annat vis-
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telser på härbärgen, sjukhusbesök och avgiftningsprogram. Dessa individer blev kvar i det 
första steget i behandlingsmodellen och kom att kosta samhället mycket pengar (Gane, 2012). 
Internationella studier visar att hemlöshet i många fall inte är något bestående. En kartlägg-
ning från 2005 visar att det är 10 % av gruppen hemlösa i kategori 1, som varit hemlösa i över 
10 år. Det är dessa individer som idag räknas som kroniskt hemlösa (Swärd, 2008). Denna 
grupp ses ofta som den mest problematiska bland de hemlösa individerna eftersom de inte 
följer samhällets normer. Exempel på samhällsnormer kan vara att bidra till sin egen försörj-
ning och att inte belasta samhället ekonomiskt. De kroniskt hemlösa ses även som avvikare 
bland de hemlösa eftersom de inte finns några behandlingsmetoder som ger positiva resultat 
för dessa individer. Den kronisk hemlösa gruppen uppskattas att utnyttja 50 % av de härbär-
gen som finns att tillgå. Kronisk hemlösa personer är ett resultat av samhällets och alla in-
stitutioners misslyckande, vilket har lett till att de tvingats leva i skuggan av samhället (Gane, 
2012).  
 
Utanförskap och marginalisering  
Rosengren (2003) skriver att kvinnliga och manliga hemlösa är Sveriges fattigaste folk och 
beskriver i ett citat att: ”De är för fattiga för att konsumera annat än väl begagnade prylar, för 
obildade och oskolade för arbetsmarknaden, för besvärliga för bostadsmarknaden och för få 
och maktlösa för att vara politiskt intressanta annat än som avskräckande exempel” (Rosen-
gren, 2003). Hemlösa känner sig ofta ”onödiga” och värdelösa i samhället. Deras liv blir ob-
jektifierade (de ses inte som subjektiva individer som klarar av att ta hand om sig själva) i 
kontakten med myndigheter och utifrån detta kriminaliseras och marginaliseras de. Hemlös-
heten är idag mer kroniskt än förr (Rosengren, 2003).  
 
Alkohol och droger  
Den mest använda drogen i Sverige är alkoholen. Orsaken till konsumering av alkohol kan 
vara densamma som användandet av narkotika för en del människor. Vanligt förekommande 
är det att personer som använder narkotika ofta använder alkoholen som ett tillägg eller ibland 
som ersättning. Alkoholterapeuten Bo Löfgren menar att det finns tre huvudorsaker till varför 
människor dricker alkohol. Den första orsaken är för att lösa en situation som är psykiskt svår 
vilket kan innefatta alkoholkonsumtion för att lindra ångest. Människor som har ångest under 
längre perioder använder därför frekvent alkoholen som ångestdämpande. Orsak två handlar 
om att rekonstruera en tidigare relation vilket innebär att människor återvänder till tidigare 
stadier i livet. Människor tar till alkoholen för att bortförklara vissa barnsliga beteenden som 
inte annars skulle vara acceptabla. Exempelvis som att skrika, vägra lyssna och göra tvärtemot 
det som de blir tillsagda. Samtidigt använder sig många av alkohol för att de vet att människor 
stöter bort dem. Socialsekreteraren kan exempelvis be personen komma tillbaka när den är 
nykter. Den sista orsaken till alkoholkonsumtion kan vara för att testa sin omgivnings lojalitet. 
Framförallt alkoholmissbrukare tenderar att ha en misstro till sin omgivning samtidigt som de 
har ett stort behov av vänlighet och uppmärksamhet. Alkoholen kan även användas för att 
både visa och dölja känslor för att slippa känna efter. Ovannämnda orsaker kan samtidigt 
kopplas till användandet av narkotika även om den mest förekommande förklaringen egentli-
gen är beroendet. Narkotika är så pass beroendeframkallande att människor tappar kontrollen 
och blir kemiskt styrda. Samtidigt är det ingen förklaring till varför människor börjar använda 
droger (Goldberg, 2010).  
 
Forskning påvisar en minskning av alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem hos de 
boende i Bostad först trots att programmet inte kräver avhållsamhet eller behandling. Den 
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minskade alkoholkonsumtionen är en effekt av självständighet och känslan av stabilitet (Coll-
lins, Malone, Clifase, Ginzler, Garner, Burlingham, Lonczak, Dana, Kirouac, Tanzer, Hobson, 
Marlatt, Larimer, 2012). I en studie från USA som rör alkohol- och droganvändning bland 
hemlösa, jämfördes 27 boende i bostad först med 48 klienter som var inskrivna i någon form 
av behandlande insatser. De som var inskrivna i Bostad först hade en signifikant lägre drog-
användning och även mindre kontakt med missbrukarvården. De var också mindre benägna 
att lämna programmet till skillnad från de som var inskrivna i behandlingsprogram. Studien 
visar att det i olika typer av behandling först-modeller är svårt för klienten att fullfölja be-
handlingen och klienten faller ofta tillbaka i missbruk (Padgett, Stanhope, Henwood  & Ste-
fanic, 2010). I Behandling först-modeller blir det också lättare att bagatellisera droganvänd-
ning hos klienterna då det finns en rädsla för att detta skulle minska chanserna till att få en 
bostad (Henwood, Stanhope, & Padgett, 2010). En annan forskningsstudie visar på att alkohol 
är en central del för många personer som tidigare varit kronisk hemlösa och som deltar i ett 
Bostad först program. De boende uppgav att alkoholen gav negativa konsekvenser som att de 
kände skam för sitt alkoholmissbruk. Alkoholen underlättade för dem att delta i samhället och 
användes för att medicinerade psykiska symptom. Den accepterande inställningen till alko-
holkonsumtion inom Bostad först visar sig vara en orsak till att de kroniskt hemlösa lyckas 
bibehålla sin bostad (Collins, Clifasefi, Dana, Andrasik, Stahl, Kirouac, Welbaum, King, Ma-
lone, 2011). 
 
Interaktionen mellan vägledare och boende 
Stanhope (2012) uppmärksammar i sin studie om Bostad först att de boende får stå i centrum 
för uppmärksamheten, vilket är en stark kontrast till den osynlighet som de upplevt på gatan.  
De boende och vägledarnas relation påminner om en familje- eller vänskapsrelation då de gör 
saker tillsammans, vare sig de är lustfyllda eller besvärliga, precis som i vardagliga relationer. 
Denna typ av sociala interaktion skapar intimitet dem emellan, vilket leder till en bättre för-
ståelse och samhörighet med programmet för de boende. Det är viktigt att relationerna funge-
rar mellan den boende och vägledaren för att den boende ska vara fortsatt engagerad i pro-
grammet och inte vilja avbryta den process som påbörjats. Det är också viktigt med struktu-
rella tillvägagångssätt, genom exempelvis väl utformade genomförandeplaner, men det är 
minst lika betydelsefullt att understryka den personliga aspekten i genomförandet av en insats 
(Stanhope, 2012).  

Teorier och perspektiv  
 

Här presenteras studiens teorier och perspektiv som har använts för att försöka förstå och för-
klara den hemlöses väg mot förändring, både när det gäller det sociala och den egna identite-
ten. De kan också användas för att skapa en förståelse för vägledarens roll i förhållande till 
den boende.  Kvinnoperspektivet kan skapa en förståelse för den hemlöse kvinnans utsatta 
situation.  

 
Symbolisk interaktionism 
Symbolisk interaktionism kopplas gärna samma med George Herbert Meads tankar. Han an-
ses idag som en av de viktigaste personerna i utformandet av teorin. Mead menade att inter-
aktionen sker med hjälp av gester. När en gest, genom samspel, blir betydelsefull för två per-
soner blir den en viktig symbol. Ett exempel på en symbol kan vara hur människor från olika 
delar av världen hälsar på varandra. Genom symboler kan vi lättare förutsäga skillnader i be-



15 
 

teenden hos oss själva och hos andra (Trost & Levin, 1999). Ett exempel utifrån hemlöshet är 
hur de hemlösa kan vistas på öppna platser och vara högljudda och påverkade. Detta gör dem 
till en sluten grupp som delar samma symboler. En jämförelse är att medborgare som följer 
samhällets norm inte utmärker sig genom att höras på öppna platser vilket gör att de delar 
egna symboler som visar att de hör ihop. 
 
Symbolisk interaktionism består av flera grundläggande föreställningar om den sociala verk-
ligheten som kan användas för att förstå dess delar. Symbolisk interaktionism har som ut-
gångspunkt i att allt samspel är socialt och att vi integrerar med symbolers hjälp. Människan 
är aktiv och människors handlade och beteende sker i nuet. Ett nyckelbegrepp inom den sym-
boliska interaktionismen är definitionen av situationen, vilket innebär att om individen uppfat-
tar sin situation som verklig blir även konsekvenserna verkliga, vilket sedan beteenden formas 
efter. Ett exempel är att om en individ börjar missbruka droger i större utsträckning blir kon-
sekvensen av detta att individen tillslut blir en missbrukare och börjar bete dig därefter. Om 
individen väljer att omdefiniera situationen kan denne också ändra uppfattning och beteende. 
Omdefinierande av situationer sker särskilt i behandlande situationer där t.ex. terapeuten arbe-
tar för att klienten skall få en förändrad uppfattning om sin situation. Situationen en människa 
befinner sig i utgörs av hela dennes värld och inte endast av de individer denne integrerar 
med. Våra tankar och mående är en del av situationen och även vilket klimat vi befinner oss i. 
Samtidigt är det av betydelse vart vi uppfattar att vi befinner oss lokalmässigt och i vilket 
gruppsammanhang vi ser oss själva i. Människan samspelar och beter sig ständigt i olika 
sammanhang. Teorin fokuserar på våra beteenden som sociala ting där alla människor alltid 
kan förändras. Eftersom många processer går väldigt långsamt kan det vara svårt att se till 
någon förändring även fast de finns där. Trots detta förändras en person kontinuerligt (Trost & 
Levin, 1999). 
 
Den generaliserade andra innebär att det är samhället eller dess individer som bidrar till att 
forma individens jag-uppfattning. Processen sker genom att individen uppfattar de åsikter, 
normer och förväntningar som den dominerande samhällsgruppen har. Människan ser sig 
själv utifrån samhälles rådande norm som säger hur denne skall känna och bete sig. För att 
människans jag ska vara komplett behöver hon både kunna tolka andra människors roller, 
känslor och tankar, samt kunna se hur andra människor ser på henne själv (Trost & Levin, 
1999).   
 
Från den symboliska interaktionismen kommer begreppet sociala identiteter. En identitet är 
blandningen av att andra ser en individ som ett socialt objekt och att denne själv tillskriver sig 
själv en specifik identitet. Detta innebär att en människas identitet formas efter hur omgiv-
ningen ser på denne. Människans identitet påverkas inte direkt av omgivningen utan den for-
mas utifrån omgivningens bemötande. Exempel på detta kan vara att samhället ser ner på 
människor i hemlöshet och bemöter dem inte med respekt. Detta leder till att den hemlöse 
omvandlar omgivningens negativa bemötande till sin egen syn på sig själv. Människans iden-
titet inte är oföränderlig utan förändras i samband med att situationen förändras (Trost & Le-
vin, 1999).  
 
Stämplingsteorin och självbilden  
Stämplingsteorin har liknande drag som interaktionismen och utgår ifrån att en människa blir 
definierad som avvikare och att denne lever upp till detta (Månsson, 2007). Stämplingsteorin 
brukar kopplas till Charles H Cooley som hade en klar uppfattning om avvikelse redan under 
tidigt 1900-tal. På 1960 talet började modern stämplingsteori att utformas i USA (Goldberg, 
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2000). Howard S Becker (2006) är forskare inom sociologi och har en central del i den mo-
derna utformningen av stämplingsteorin och det avvikande beteendet (Becker, 2006).   
 
Människor stämplas inte bara efter vad de gör utan också för de egenskaper de har som exem-
pelvis hudfärg, etnisk bakgrund, fysiskt eller psykiskt funktionsnedsättning och ekonomisk 
eller social status. Det är grupper med makt, både inom och utanför lagen, som bestämmer 
vilka människor och vilka beteenden som är accepterade. Detta sker övertid och är en kom-
plex process. Det som är ett acceptabelt beteende idag kan ses som negativt i framtiden (Se 
Beckers, 2006).  
 
Ett avgörande steg i att se sig själv som avvikande är att bli påkommen i en situation som är 
avvikande. Utifrån detta har individen offentligt stämplats. Detta bidrar till konsekvenser både 
för individens möjlighet att delta i samhället men också för hennes självbild. Individen får en 
ny status som avvikande vilket gör att denne blir behandlad på ett annorlunda sätt. Människor 
som utmålas till avvikare tyr sig till likartade individer som även dem blivit stämplade. Detta 
förstärker deras självbild som avvikare. En individ jämför sin självbild med hur denne bör 
vara utifrån samhällets norm. Det finns en rad olika beteenden som kan ses som avvikande 
beroende på vilket samhälle individen befinner sig i, och vilka värden som är viktiga för indi-
viden själv (Becker, 2006).  
 
 
Genom relationer till andra formuleras och förändras självbilden. Ett barns självbild formas 
först utifrån föräldrarnas reaktioner på barnet. På så vis är det föräldrarna som först stämplar 
sitt barn. En människa som redan har en negativ självbild förstärker denna självbild genom att 
provocera andra människor till att bekräfta detta. Negativa reaktioner blir därför en bekräf-
telse på hur hon redan ser på sig själv istället för att försöka få positiva reaktioner som leder 
till en mer positiv självbild. Det är därför problematiskt att ändra på en redan etablerad nega-
tiv självbild (Becker, 2006).  
 
Kritik som finns inom stämplingsteorin är att alltför mycket fokus hamnar på stämplingens 
aktiva karaktär vilket gör att bakomliggande faktorer hamnar i skymundan.  Ett exempel på 
detta är att stämplingsteorin endast fokuserar på att en individ är hemlös och inte på orsakerna 
till varför denne blev det. Samtidigt kritiseras teorin för att inte ge klarhet i om det är själva 
stämplingen som ökar det avvikande beteendet eller någonting annat (Giddens, 2007). 
 
Värderingar av självbilden är det som formar självkänslan hos en individ. Att ha en bra själv-
känsla bidrar till att vi kan uppfatta andra människor mer positivt samt att vi i mindre ut-
sträckning avvisar människor och blir mer accepterande. Det bidrar också till att vi kan se oss 
själva ur en positiv aspekt samtidigt som det medverkar till att skapa betydelsefulla relationer. 
En bra självkänsla ger samtidigt självrespekt. Självrespekt handlar om hur vi ser på oss själva. 
Att visa respekt för andra människor är att inte se till dennes handlingar utan att se till männi-
skan bakom masken (Nilsson & Waldemarsson, 2007).  
 
En människas identitet bygger på kommunikation med andra. Människor som genomgår en 
kris eller en social förändring behöver tydlig vägledning och stöd för att klara sig igenom kri-
sen. 
Att bekräfta en annan människa för den hon vill vara är oftast ganska enkelt, dock blir det 
svårare när någon nedvärderar sig själv. I dessa situationer kan vi försöka att förneka den an-
dres självdefinition. Detta visar att vi bekräftar att personen finns men att vi inte accepterar 
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dennes självbild. Genom att förneka personens självbild menar vi på att den inte är korrekt 
vilket kan vara början till en förändring av denna (Nilsson & Waldemarson, 2007). 
 
Emotionsteori- interaktionsritualer   
Randall Collins (2004) beskriver, i sin teori om emotionssociologi, interaktionsritualer som 
sociala processer. När dessa sociala processer är positiva, stärks en individs känsla av ett soci-
alt sammanhang. Detta kallas, enligt Collins (2004), för emotionell energi. Den emotionella 
energin är en individs känslomässiga erfarenheter från möten med olika individer. Dessa mö-
ten påverkar också framtida möten på ett emotionellt plan. Emotionell energi kan beskrivas 
som en kick för individen och skapar ett självförtroende. Genom att en interaktionsritual miss-
lyckas skapas istället en känsla av skam och utanförskap. Detta leder till att individen undvi-
ker kontakter som ger en negativ känsla och alienerar sig från interaktion med vissa grupper 
för att undvika känslan av skam och skuld (Collins, 2004).  
 
Socialt stöd  
Det finns olika definitioner av socialt stöd vilket är omdiskuterat i tidigare forskning. Sidney 
Cobb anses vara den första att utforma en definition som utgår ifrån att stöd är ett budskap 
från omgivningen. Det som samtliga definitioner av socialt stöd berör är relationer och social 
samhörighet, resurser som i samspel utväxlas och som mottagaren är i behov av och motta-
garens känsla eller upplevelse. Socialt stöd beskrivs utifrån sex olika stödtyper. Dessa är kon-
kret och praktisk hjälp, instrumentellt stöd, kognitivt stöd, feedback som stödform, emotion-
ellt stöd samt nätverksstöd (Hedin, 1994). 
 
Sedan långt tillbaka finns det en regel i klientarbetet som lyder ”Möt klienten där den är”. För 
att detta ska vara möjligt behöver den professionella sätta sig in i klientens tillvaro och se si-
tuationen med dennes ögon, vilket även brukar ses som ett empatiskt förhållningssätt. Att som 
professionell känna detsamma som klienten innebär en form av identifiering. Dock har studier 
visat på att en alltför stark identifiering av klientens känslor kan leda till att den professionelle 
längre fram distanserar sig från sin klient (Bergelind, 1989).  
 
En social katastrof kan beskrivas som en situation där flera personer under en lång period le-
ver under en försämrad situation utan skäliga sociala och materiella resurser. Den marginali-
sering som detta medför bidrar till en känsla av inre förödelse samt en misstro till sig själv och 
möjligheten till att förändra sin situation. De marginaliserade tappar perspektivet och har svårt 
att se kontexten till utsattheten (Stål, 1997). En person som berättar om sin kris kan ha svårt 
för att vara objektiv och det är lätt att fastna i alla tankar och känslor. Därför har den som 
lyssnar förutsättningen att ge perspektiv, skapa avstånd till känslorna samt att hjälpa personen 
att se framåt (Nilsson & Waldemarson, 2007). 
 
Människor som ger socialt stöd kan gå under namnet signifikanta andra. Stödet som de ger 
kan hjälpa människor till att mobilisera sina psykiska resurser vilket ökar möjligheten att ta 
itu med känsloladdade problem. Det sociala stödet kan bland annat handla om att ge informat-
ion och råd för att kunna klara av olika vardagssituationer samtidigt som det kan handla om 
kunskap, verktyg, material och att ta del av människors berättelser. Ett flertal studier som 
gjorts visar att genom socialt stöd ökar välbefinnandet och hälsan. Socialt stöd kan vara ett 
effektivt skydd och hjälp mot dramatiska händelser som kan inträffa i en människas liv och 
som påverkar hälsan negativt (Stål, 1997).  
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Hemlöshet ur ett kvinnoperspektiv 
I avhandlingen På glänt- Bostads – och boendeförhållanden för kvinnor med missbrukspro-
blem (1991) av Maj-Britt Hanström beskrivs hemlösa kvinnor med missbruksproblem utifrån 
ett kvinnoperspektiv. Det vill säga utifrån ett patriarkalt samhälle där kvinnor är ekonomiskt, 
kulturellt och socialt underordnade männen. Hon menar att kvinnors identitet är kopplad till 
hemmet vilket gör att de drabbas hårdare av hemlöshet än vad män gör (Thörn, 2004). I 
Hanströms (1991) studie framkom det, utifrån kvinnornas berättelser, att hemmet är något 
diffust och oklart, men tydligast är hur de talar om bilden av den hemlösa kvinnan. Kvinnorna 
ser sig själva som misslyckade och missanpassade i samhället. De beskriver också att myn-
digheterna tappat förtroende för dem. Thörn (2004) kopplar samman deras berättelser med 
Goffmans (1972) Stigma. Stigmat är misskrediterande för en person och symboliserar något 
avvikande i samhället. Kvinnorna ser sig själva som misslyckade och missanpassade eftersom 
samhället ser dem så och utifrån detta stigma formas deras självbild (Thörn, 2004).   
 
Rosengren (2003) menar att kvinnor i hemlöshet är dubbelt utsatta och stigmatiserade i jämfö-
relse med männen i hemlöshet. Många kvinnor prostituerar sig för att få ihop pengar och de 
kan också ha blivit utnyttjade sexuellt. Många av kvinnorna har barn som tagits ifrån dem av 
Socialtjänsten. Utifrån detta blir skammen och skulden mycket påtaglig för kvinnor i hemlös-
het (Rosengren, 2003). Hemlösa kvinnor känner ett större självförakt och har djupare skam-
känslor än männen i hemlöshet (Swärd, 2008). Kvinnor i hemlöshet känner också en stark 
misstro gentemot sig själva. De tror inte att de kan klara av ett ”vanligt” liv och nedvärderar 
ofta sig själva (Rosengren, 2003). Dessa kvinnor kan ha levt ett gott liv innan de hamnat i 
hemlöshet. Ett liv där de haft sina barn hemma, arbetat och ett liv med resor till utlandet. 
Marginaliseringen av kvinnorna sker långsamt och förstärks genom hemlösheten. Genom att 
de förlorat den fasta punkten bostaden, ökar också deras användning av alkohol och narkotika. 
Det är svårt för dessa kvinnor att ta sig ifrån hemlösheten då myndigheter och Socialtjänsten 
ser alkohol och droganvändning som ett större problem än att inte ha tak över huvudet (Ro-
sengren, 2003). Många kvinnor beskriver att de använder alkohol och narkotika som en över-
levnadsstrategi. Det dövar den ångest och förtvivlan som finns inom dem. Det behövs mycket 
kraft och energi för att orka vandra runt på gator och ta sig mellan platser till fots och att ald-
rig ha pengar för att åka buss eller tunnelbana (Rosengren, 2003).  

Metod 
I kommande avsnitt kommer metoden som används i studien att redovisas och diskuteras. 
Avsnittet berör hela studiens genomförande och presenterar val av metod, urval, insamling av 
empirin, hur intervjuguiden utformades, hur intervjuerna genomfördes samt hur litteraturen 
har hämtats. Avsnittet behandlar också studiens vetenskapliga ansats. Sedan följer en genom-
gång av metoden för bearbetning av vår empiri och hur den har analyserats. Avsnittet avslutas 
med att diskutera etiska överväganden i studien samt studiens validitet, reabilitet och generali-
serbarhet.  
 
Val av metod och studiedesign  
Den föreliggande studien syftar till att få fördjupad kunskap om Bostad först i Örebro. Studien 
bygger på kvalitativa metoder. En kvalitativ metod använts när forskaren vill ha fördjupad 
kunskap om intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser. Kvalitativ forskning syftar till 
att få en förståelse för intervjupersonernas sociala verklighet. Kvalitativa metoder används 
ofta när intervjupersonerna är begränsade till ett mindre antal och när djupgående empiri är 
det som eftersöks (Bryman, 2008). Metoden i studien har valts utifrån att studiens syfte är att 
nå kunskap om projektet i Örebro och hur vägledarna till de boende upplever sitt arbete och 



19 
 

de boendes situation. Då det är ett fåtal personer som kan svara på syftet utifrån egna erfaren-
heter är en kvalitativ metod att föredra. Studien är delvis deskriptiv med informant-intervjuer 
för att få fram fyllig data kring projektet, dess uppbyggnad, metoder och aktörer. En deskrip-
tiv studie syftar till att återspegla förhållanden inom ett specifikt studieområde, samt att göra 
en mindre tolkning av resultatet i analysen, vilket innebär att alla delar från resultatet analyse-
ras (Kvale & Brinkmann, 2009). I studien har teorierna succesivt växt fram genom ny förstå-
else kring Bostad först. Abduktion innebär att relationen mellan teori och data är pendlande. 
Abduktion innebär också en kombination av induktiv och deduktiv slutledning (Bryman, 
2008). I studien har vissa teorierna valts utifrån resultatet samtidigt som några perspek-
tiv/teorier redan delvis var bestämda innan empirin inhämtades. Våra roller som forskare i 
studien är relevanta att diskutera. Vi har träffat intervjupersonerna och samtalat med dem 
kring projektet. 
 
Vi som forskare kan ha påverkats av vår förförståelse om Bostad först. Trots detta har vi för-
sökt att distansera oss från vår tidigare kännedom om hemlöshet och Bostad först. Eftersom 
vår het men samtidigt som en socialkonstruktion.  Detta betyder att den verklighet som vi ser 
uttrycks genom vårt språk och att vi därigenom gör sociala konstruktioner. Vi ansluter oss till 
den ståndpunkt som säger att kunskap är en konstruktion och att det inte finns någon objektiv 
sanning. Det finns en medvetenhet kring detta och ett kritiskt förhållningsätt till vår egen roll. 
Kjӕr Jensen (2002) beskriver forskarens roll i kvalitativa undersökningar och vikten av med-
vetenhet kring denna roll. En av forskarens uppgifter är att upptäcka nya saker i empirin som 
intervjupersonerna inte behöver vara medvetna om (Kjӕr Jensen, 2002). I vår studie antar vi 
en kritisk utgångspunkt där medvetenhet finns kring att förförståelsen kan påverka oss. Ny 
data och relationer mellan detaljerna som framkommit systematiseras och bildar därefter en 
ny helhet som dock inte kan ses som en objektiv sanning.  
 
Socialkontruktivism som utgångspunkt  
Vår syn på kunskap utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Föreställningar om verk-
ligheten konstrueras med hjälp av vårt språk (Se Burr, 2003). Med språket skapas innebörden 
i att en människa saknar bostad och därigenom kategoriseras dessa till att ingå i kategorin 
hemlösa. Burr (2003) beskriver olika antaganden inom den socialkonstruktivistiska ansatsen. 
Det första antagandet är att förhålla sig kritisk till den självklara kunskapen. Kunskap kan inte 
ses som objektiv då våra världsbilder innefattar olika syn på verkligheten. Det andra antagan-
det som Burr (2003) belyser är att vårt sätt att uppfatta världen på upprätthålls och förnyas 
genom sociala processer. Detta betyder att vad som är rätt respektive fel i olika skeenden är 
föränderligt. Det finns också antaganden om kunskapens samband med sociala handlingar. De 
sociala handlingarna får olika betydelser och då också skilda konsekvenser beroende på vil-
ken världsbild vi utgår ifrån (Burr, 2003). Svårigheten med att bedriva en studie utifrån detta 
synsätt blir då hur resultatet ska tolkas, då det inte finns en sanning utan flera olika. Det kan 
vara svårt att se hur forskarna själva ser på resultatet. Våra utgångpunkter som forskare på-
verkar vårt sätt att se på verkligheten och vad vi kan uppfatta som sanning. Utifrån andra ut-
gångspunkter och antaganden om verkligheten kan flera andra sanningar utkristalliseras (Burr, 
2003). Vår studie speglar, utifrån detta, endast en bild av verkligheten vilket vi också är med-
vetna om. 
 
Hackings (1999) kritiserar begreppet social konstruktion och menar att det inte är en fråga om 
vad ordet betyder utan vad som är poängen med ordet. Han menar att användningen av be-
greppet social konstruktion har varit att öka medvetenheten kring olika fenomen. Hela vår 
upplevda erfarenhet och kontext bör uppfattas som socialt konstruerat då olika fenomen och 
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dess innebörd förändras över tid. Sedan finns det lokala teser om konstruktionen av ett speci-
ellt fenomen. Ett exempel, som Hacking (1999) tar upp, på ett fenomen som kan vara socialt 
konstruerat är ”övergrepp mot barn”. Poängen med att hävda att ”övergrepp mot barn” är so-
cialt konstruerad är enligt Hacking (1999) att höja medvetenheten kring problemet/fenomenet. 
Förutom att syfta på ett reellt existerande problem (övergrepp mot barn)vidgas fenomenets 
referenser snabbt, vilket skapar nya sammanhang. Exempelvis kan ny lagstiftning kring 
”övergrepp mot barn” skapas och ny praxis i arbetet mot problemet införlivas, vilka beroende 
på kontext också förändras över tid. Med andra ord kan begreppet sociala konstruktioner an-
vändas för att analysera och kritisera rådande förhållanden (Hacking, 1999).   På motsvarande 
sätt kan socialkonstruktivism tillämpas på ”hemlöshet”, det vill säga som ett fenomen vars 
innebörd konstruerats genom språket och som förändras över tid.  
 
Vi som forskare har också bidragit till att resultatet har konstruerats på ett visst sätt med vår 
förförståelse och utgångspunkt. En annan svårighet med socialkontruktivismen är att den 
måste förklara vilken verklighet det är som är konstruerad (Se Barlebo Wenneberg, 2000). 
Barlebo Wenneberg (2000) beskriver bland annat den fysiska, sociala och den subjektiva 
verkligheten som är konstruerade. Det finns olika inriktningar och ståndpunkter inom social-
kontruktivismen. Utifrån detta menar vi att vår studie utgår från att det är den sociala verklig-
heten som är konstruerad.  
 
Urval  
Innan studiens genomförande valdes lämpliga personer ut i projektet genom ett målinriktat 
urval.  Ett målinriktat, strategiskt urval innebär att valet av intervjupersoner utgår ifrån studi-
ens syfte och frågeställningar (Bryman, 2008). Den deskriptiva delen i studien bygger på in-
tervjuer med projektledaren för Bostad först och en nyckelperson i projektet från Verdandi.  
Talespersonen från Verdandi har också varit aktiv inom politiken i Örebro kommun. Den 
andra delen i studien innefattar intervjuer med de tre vägledarna som är verksamma inom Bo-
stad först i Örebro. Syftet kan besvaras genom att dels samla in information genom intervjuer 
med dem som sitter på kunskapen om projektet och dels genom att intervjua vägledarna. Till 
en början fanns det flera tänkbara intervjupersoner. Två av de tänkta intervjupersonerna, Öre-
brobostäder och en talesperson för Ria Dorkas hänvisade till talesmannen från Verdandi som 
den som hade mest information om projektet och dess uppkomst i Örebro. Här kan också till-
läggas att ett övervägande har gjorts angående huruvida information kring de boende ska in-
hämtas. Studien undersöker vägledarens och den boendes relation samt förändringsprocesser-
na hos de boende, vilket skulle kunna innebära att de boende skulle lämpa sig som intervju-
personer. Detta diskuteras vidare under rubriken etiska överväganden. Genom att tidigt i 
forskningsprocessen kontakta verksamhetsledaren för Bostad först kunde de tänkbara inter-
vjupersonerna väljas ut. Information gavs muntligt via telefon och informationen kring stu-
dien delgavs vägledarna i ett tidigt stadium. Verksamhetsansvarige gav oss också information 
kring kontaktuppgifter till alla tilltänkta intervjupersoner. Kontakten har skett både genom 
telefon och per mail. De fick sedan ta del av studiens syfte och annan information i ett in-
formationsbrev som sändes till intervjupersonernas mailadresser (Se bilaga 1). Efter detta 
kontaktades de per telefon för att tillfrågas om det fortfarande var intresserade av att delta i 
studien. Under samtalen bestämdes tid och plats för alla intervjuer utifrån deras önskemål.  
 
Insamling av data  
Insamlingsmetoden av empirin är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa inter-
vjuer används för att ta reda på intervjupersonernas uppfattningar och upplevelser av specifi-
cerade företeelser. Metoden bidrar till att utveckla mening i deras erfarenheter och sociala 
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värld (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta kan härledas till vårt syfte. Semistrukturerade inter-
vjuer kan delas upp i olika teman i en intervjuguide för att strukturera upp intervjun något 
innan utförandet. Intervjupersonen får svara på frågorna fritt och följdfrågor som inte finns 
med i guiden kan användas (Bryman, 2008). Graden av semistruktur är relativt hög i intervju-
erna för att frågorna ska hänga samman, dock fanns en flexibilitet i frågandet och i guiden. 
Teman och begrepp användes för att strukturera upp frågorna. Följdfrågor ställdes fritt utifrån 
de svar vi fick för att ge intervjupersonerna möjlighet att utveckla sina svar.  
 
Intervjuguide och intervjugenomförandet  
Intervjuguiderna, vilka är två stycken olika (Se bilaga 3 och 4) utformades för att besvara stu-
diens två syften och dess underliggande frågeställningar. En intervjuguide utformades till in-
tervjupersonerna, verksamhetsledaren och talespersonen för Verdandi, och den andra för de 
tre vägledarna. Vidare utformades frågorna och de teman vi valt för att bearbetningen av re-
sultatet skulle hållas inom ramen för studiens syfte och val av metod. Frågorna till verksam-
hetsledaren och talespersonen för Verdandi (Se bilaga 3) utgår från fakta kring projektet men 
är utformade på ett sätt som gör att de utgår från deras egna perspektiv. Detta gör att empirin i 
det båda intervjuerna skiljer sig åt utifrån deras olika erfarenheter. Intervjuguiden till vägle-
darna är också utformad för att frågorna ska kunna besvaras utifrån deras egna erfarenheter 
och uppfattningar. Innan intervjuerna genomfördes beskrevs studiens syfte igen samt delar ur 
de forskningsetiska riktlinjerna (2011). De fick sedan skriva under en samtyckesblankett (Se 
bilaga 2). intervjupersonerna tillfrågades om de samtyckte till att spelas in och detta gjordes 
med hjälp av inspelningsmoduler från Örebro Universitet. Två inspelningsmoduler användes 
för att minska risken för utebliven inspelning. Inspelning under intervjuprocessen kan med-
föra att intervjupersonerna hämmas av att tala fritt (Bryman, 2008).  Detta fungerade bra och 
intervjupersonerna svarade utförligt och berättande men beaktade även sekretessen. Intervju-
erna varade mellan 50- 60 minuter vardera. Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att det i 
intervjuguiden ska finnas teman som ska täckas och dessa kan också följas av underliggande 
frågor vid semi-strukturerade intervjuer. Under genomförandet av intervjuerna täcktes frå-
gorna i guiden upp, dock var följden på frågorna ibland inte desamma då det ibland krävdes 
att vissa följdfrågor ställdes. Teman och empirin gick i vissa frågor in i varandra vilket gjorde 
att många frågor täcktes upp i ett och samma svar. Vi är medvetna om att intervjuguiderna 
kan ha utformats utifrån våra förväntningar kring intervjupersonernas svar då förförståelsen 
kan ha bidragit till att vi ställt ledande frågor. Vid intervjugenomförandet undvek vi som fors-
kare vissa känsliga ämnen och ibland följdfrågor för att inte utsätta respondenten för att bryta 
sin tystnadsplikt och för att de inte skulle känna sig utelämnade. Vi är också medvetna om att 
intervjupersonerna kan ha utelämnat viktig information för att de inte ville vara kritiska mot 
projektet.  
 
Litteraturanskaffning 
Studien innefattar både nationella och internationella studier kring ämnet. De sökmotorer som 
använts är Örebro universitetsbiblioteks samlade databaser Summon, Social services abstract 
och Sociological abstract. De sökord som använts för att hitta nationella studier är bostad 
först, hemlöshet, Marcus Knutagård, Hans Swärd och Lundamodellen. För att finna internat-
ionella studier användes sökorden housing first, homeless, program och evidence. Sökorden 
har i vissa fall kombinerats för att finna de mest relevanta studierna om Bostad först och hem-
löshet. Totalt har 11 stycken inkluderats i studien. Litteratur har även införskaffats genom 
Örebro stadsbibliotek och Örebro universitetsbibliotek för en fördjupning kring de aktuella 
ämnena som uppsatsen berör. Grundaren till Bostad först Sam Tsemberis bok Housing first 
manual har fjärrlånats genom Örebro universitetsbibliotek. Fakta som rör organisationen Hela 
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människan – RIA Dorkas har hämtats genom internet. Information som har använts i studien 
har även hämtats från Socialstyrelsen hemsida, Stockholmsstads hemsida och Örebro kom-
muns hemsida. Annat material som använts är dokument från Bostad först i Örebro. Doku-
menten innefattar en projektplan och ansökan om medel för projektet till Örebro kommun 
(social välfärd), Genomförandeplan för Bostad först, ansökan till Bostad först, rutiner för 
ärendegång vid ansökan, rutiner vid störningar och själva ansökan till projektet. Detta materi-
al har använts för att förstå ärendegång och uppbyggnad av projektet i Örebro. Litteraturen i 
en studie används för att hjälpa till att avgränsa och för att finna en problemformulering 
(Bryman, 2008).    
 
Bearbetning av data samt analysmetod 
Empirin som samlades in vid intervjuerna spelades genom en inspelningsmodul. Därefter lå-
nades en transkriberingsmodul från Örebro universitet för att lättare kunna omvandla intervju-
erna till skriven text för dataanalysen. Transkriberingen säkerställde att empirin beskrevs uti-
från intervjupersonernas faktiska svar. Bryman (2008) menar att kvalitativa forskare intresse-
rar sig för hur intervjupersonen uttrycker sig. Det är därför betydelsefullt att få med en exakt 
redogörelse för att sedan kunna använda det i analysen. Materialet som transkriberades lästes 
noga igenom för att lättare kunna hitta teman och kategoriseringar att koda materialet efter 
intervjupersonernas svar delades in i kategorier efter studiens frågeställningar. Efter denna 
bearbetning blev andra teman synliga och materialet delades in ytterligare. Resultatet och ana-
lysen är uppdelad i två delar. Den första delen är deskriptiv utifrån intervjuerna med verksam-
hetsledarens och talesmannen från Verdandi och besvarar syftets första del. Den andra delen 
innefattar alla intervjupersoners svar och utgår från kategorier grundande i studiens frågeställ-
ningar. I studien delas resultat och analys upp i två avsnitt. De viktigaste delarna har sedan 
valts ut för tolkning och tematiserats i analysdelen med hjälp av teorier och perspektiv samt 
tidigare forskning. Empirin har analyserats och utifrån detta har slutsatser kunna dragits. Slut-
satserna utgår från relationen mellan vår empiri och tidigare forskning samt de teorier och 
perspektiv som studien utgår ifrån. Analysen är utifrån detta tematisk och kan betecknas inne-
hållsanalys. Detta innebär att innehållet (empirin) systematiskt tematiseras för att bli repliker-
bart inom olika kategorier som bestäms i förväg (Se Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
Etik  
Innan studien påbörjades gjordes ett etiskt övervägande där de boende i projektet valdes bort 
som intervjupersoner. Studien utgår dels ifrån att få en förståelse kring de boende i Bostad 
först. På grund av att projektet är alltför nystartat och berör endast fem boende är det inte 
etiskt försvarbart att genomföra intervjuer med de boende. Eftersom det endast är fem perso-
ner med i projektet hittills hade det blivit för lätt för läsaren att kunna identifiera intervjuper-
sonerna. Vi tänkte också att det kan vara känsligt att intervjua de boende i början av projektet. 
Det är fortfarande väldigt osäkert hur det kommer gå för de boende och de behöver känna 
tillit till den egna personalen innan några intervjuer kan bli aktuella. Det forskningsetiska rå-
det (2011) beskriver de fyra etiska grundprinciperna, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa grundprinciper berör frivillighet, integritet, 
konfidentialitet och anonymitet för de som deltar i en studie. Ett annat skäl till att de boende 
inte intervjuas är integriteten då en medvetenhet finns kring att de under en lång tid levt som 
hemlösa och att det nästan alltid förekommer någon form av missbruk och psykisk ohälsa. 
Istället intervjuas vägledarna som stöttar de boende i sin vardag och som kan svara på en del 
frågor som berör de boende. Svårigheten med intervjuerna är att vägledarna inte har allin-
formation kring hur de boende tänker och känner. Dock kan vägledarna se en förändring i 
förhållande till hur det såg ut för de boende i början vid inskrivningen till projektet. Intervju-
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personerna har själva valt att medverka i studien. Innan intervjuerna genomfördes skickades 
ett informationsbrev ut (se bilaga 1) på mail till alla intervjupersoner, enligt informationskra-
vet. Där informerades de om studiens syfte, att de deltar frivilligt och att de när som helst un-
der intervjun kan välja att avbryta, samt att materialet behandlas konfidentiellt och kommer 
att avidentifieras. Innan intervjun bekräftade intervjupersonerna att de har läst igenom in-
formationsbrevet genom dess underskrift på en särskild samtyckesblankett (Se bilaga 2). In-
tervjupersonerna fick även information om att det kan vara svårt att helt avidentifiera dem i 
studien eftersom projektet består av så få aktörer. Under studiens process har vi genomgående 
beaktat projektets storlek då det blir svårt att helt avidentifiera våra intervjupersoner.  Inform-
ationen som framkommit under intervjuerna har behandlas med konfidentialitet och i studien 
har nyttjandekravet beaktas i stor utsträckning. Av etiska skäl har vi valt bort specifika hän-
delser som kan kopplas till någon enskild boende när resultat och analys har gjorts, trots att 
detta skulle ge läsaren en större förståelse för den hemlöses situation. Citaten i studiens resul-
tat skulle kunna generaliseras eftersom de kan skapa förståelse för hemlösas situation och för 
andra Bostad först-projekt runt om i landet.  
 
Forskningsrådet (2011) beskriver vikten av att forskning bedrivs både för individer och för 
samhällets utveckling. Forskningskravet gör att kunskaper och metoder utvecklas och förbätt-
ras men samtidigt finns det ett individskyddskrav som innebär att individer ska skyddas mot 
olämplig insyn i deras liv. Dessa två krav ställs ofta mot varandra när studier ska genomföras. 
Detta är något som medvetet har diskuteras under studiens gång för att säkerställa individs-
skyddskravet. På grund av tidsbrist valde vi att dela upp intervjuerna mellan oss båda och att 
transkribera dem var för sig. Sedan har vi efter noga övervägande valt ut delar att använda till 
resultat och analys tillsammans.  
 
Validitet, reabilitet och generaliserbarhet 
I kvalitativa studier kan begreppet tillförlitlighet användas som begrepp för att påvisa kvali-
teten i en studie. Tillförlitlighet har fyra principer vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålit-
lighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2008). Studiens syfte och fråge-
ställningar besvaras och intervjupersonerna har också fått möjlighet att styrka att vi har upp-
fattat deras svar på ett korrekt sätt vilket kan göra att trovärdigheten stärks. Trovärdigheten i 
studien kan också diskuteras utifrån att projektet Bostad först är nystartat och intervjuperso-
nerna vill därför förmedla en positiv bild för att projektet ska fortgå. Intervjufrågorna kan vara 
ledande utifrån vår förförståelse kring den hemlöses situation och vårt eget intresse för Bostad 
först som insats vilket också kan diskuteras utifrån trovärdigheten i studien.  
 
Extern validitet innebär att kunna generalisera resultaten till andra miljöer och förhållanden. I 
kvalitativa studier används istället begreppet överförbarhet. Generaliserbarheten i kvalitativa 
studier brukar även kritiseras eftersom dessa studier ofta har ett litet antal intervjupersoner i 
sina intervjuer eller observationer. Detta bidrar till att det blir svårt att generalisera resultaten 
till andra miljöer (Bryman, 2008). I denna studie kan det vara svårt att generalisera till andra 
Bostad först-projekt i nuläget då det är så pass nystartat. Projektet i Örebro verkar ha potential 
att visa samma positiva resultat över tid som andra studier har visat att Bostad först som mo-
dell har. Det vill säga en hög kvarboendeprocent och en minskning av alkohol och drogan-
vändning hos de boende.  Samtidigt finns det många olika faktorer som kan påverka utfallet 
som exempelvis kontakten mellan vägledare och boende och de skillnader som finns mellan 
Bostad först modellerna. Det finns få Bostad först projekt i Sverige och även få utvärderingar 
då alla de kommuner som startat upp är relativt nya. En svårighet i studien är att vi utgår ifrån 
vägledarnas syn på de boendes situation och inte utifrån de boende själva och deras tankar. En 
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svårighet med intervjustudier kan vara att intervjupersonerna är för få för att dra generella 
slutsatser utifrån (Kvale & Brinkmann, 2009). De uppgifter som framkom under intervjuerna 
kan också vara ogiltiga idag eftersom tillvaron förändras helat tiden. Vi menar dock att den 
vetenskapliga kunskapen vi producerar inte går att lyfta in i alla kontexter då kunskapen är 
socialt konstruerad utifrån Bostad först i Örebro och vår förförståelse. Utifrån detta går det 
inte att dra generella slutsatser till andra projektet trots att arbetet de gör kan vara likvärdigt. 
Dock är alla olika som individer vilket gör att vägledarna arbetar på olika sätt.  
 
Extern reabilitet innebär i vilken omfattning som en studie kan upprepas. Intern reabilitet in-
nebär hur flera forskare kommer överens om en gemensam tolkning av datainsamlingen 
(Bryman, 2008). Detta innebär att vi som forskare kan ha åsidosatt våra personliga tolkningar 
till förmån för en gemensam tolkning av empirin. Att upprepa denna studie och komma fram 
till samma resultat kan bli svårt eftersom projektet i Örebro utvecklas hela tiden och mycket 
kommer att förändras på kort tid, både utifrån de boendes förändringsprocesser och utifrån 
verksamheten i stort. Det kan också vara svårt att upprepa studien utifrån att vi är två forskare 
som kommit överens om gemensamma bedömningar och hur resultatet ska tolkas.  
Vi som forskare har valt att studera Bostad först med utgångpunkt i våra intressen och genom 
detta är studien utformad med vår förförståelse. Vi har också valt att tolka materialet utifrån 
teorier vi finner intressanta. Dock har andra studier kring Bostad först och hemlöshet påverkat 
våra val av innehållet i studien.   

Resultatdel I   
 
Här presenteras studiens resultat. Resultatdel 1 är en verksamhetsbeskrivning av Bostad först i 
Örebro utifrån den insamlade empirin från talespersonerna. Denna beskrivning besvarar syf-
tets första del och har tematiserats utifrån analys av empirin. I resultatet benämns intervjuper-
sonerna, verksamhetsledare och talesperson, Verdandi.   
 
Talespersonernas beskrivning av verksamheten 
 
Projektets uppkomst  
Talespersonen från Verdandi fick höra talas om Bostad först genom en föreläsning i Stock-
holm kring Housing first-modellen och blev då intresserad av att starta upp Bostad först i 
Örebro. Eftersom talespersonen varit politiskt aktiv och sett att boendetrappan inte fungerat, 
tyckte hen att Bostad först verkade vara en bra alternativ modell för att komma tillrätta med 
hemlöshetsproblematiken (Talesperson, Verdandi).  
 

Jag kände en frustration över att människor aldrig kom ur, då de blev utstraffade från sina boenden och miss-
lyckades med sina behandlingar (Talesperson, Verdandi).  

 
Talespersonen ansåg att det skulle vara positivt att starta upp Bostad först tillsammans med 
Ria Dorkas då de också, likt Verdandi, redan har en utbredd kamratverksamhet. Hen tycker 
också att det är positivt att Ria Dorkas och Verdandi har olika målgrupper och därför kan er-
bjuda aktiviteter för både de som är aktiva missbrukare och de som har kommit ifrån sitt 
missbruk i större utsträckning. Det tog lång tid innan projektet kom igång då de först sökte 
pengar från kommunen till att göra en förstudie. De tyckte att det var viktigt att få med sam-
arbetspartners redan innan projektets start för att undvika misslyckanden. Det långa förarbetet 



25 
 

och samarbetena gjorde att politikerna var villiga att satsa pengar på projektet. De fick 6,6 
miljoner för att bedriva Bostad först i projektform i tre år (Talesperson, Verdandi).  
 
Verksamheten Bostad först 
Bostad först i Örebro är ett treårigt projekt som är menat att bli en permanent verksamhet i 
Örebro efter pilottiden. Hittills har det kommit in 55 ansökningar, vilket visar på behovet av 
lägenheter. I maj 2011 gjorde Socialstyrelsen en undersökning som visade att 68 personer var 
akut hemlösa i Örebro. Dock visar siffran endast de hemlösa som besökte en myndighet under 
veckan som studien pågick. I projektet Bostad först har kvinnor förtur. Verksamhetsledaren 
uppger att de har lovat kommunen detta på grund av att kvinnor far fruktansvärt illa i hemlös-
het (Verksamhetsledare). Bostad först har nu tre kvinnor och två män som boende (Talesper-
son, Verdandi). Projektet har inget krav på drogfrihet och nykterhet, eller tvång på kontakter 
med andra instanser (Verksamhetsledare).  
 
Sökandeprocessen 
Den hemlöse söker själv till Bostad först.  Därefter kontrollerar verksamhetsledaren att perso-
nen uppfyller de krav som projektet har. Den hemlöse måste ha varit folkbokförd i Örebro 
kommun i minst tre år och denne ska befinna sig i situation 1 utifrån Socialstyrelsen definition 
av hemlösa. Den sökande ska också ha provat andra boenden, exempelvis övergångsbostäder 
och skuldsaneringslägenheter som kommunen erbjuder. När projektet har en ledig lägenhet 
kallas 5- 6 personer för en intervju med verksamhetsledaren och en vägledare i projektet. Se-
dan väljs personen ut efter den som har störst behov och motivation till förändring av sin situ-
ation. Det behöver inte handla om drogfrihet men att personen på något sätt vill förändra sin 
situation (Verksamhetsledare).  
 
Ansökningsprocessen nästa steg är att ansökan lämnas till Örebro bostäder (ÖBO) (Verksam-
hetsledare). Den sökande får ha hyresrelaterade skulder hos ÖBO men en avbetalningsplan 
görs, med en liten summa i månaden, för att börja återbetala skulden. De undersöker också 
hur länge sedan det var personen bott hos ÖBO och varför denne flyttat (Verksamhetsledare 
& Talesperson, Verdandi). Utifrån detta bestämmer de vilka som de ska träffa tillsammans 
och ha ytterligare en djupintervju med. Under intervjun samtalas det bland annat om hur den 
sökande ser på att avvisa andra hemlösa och vänner som vill komma in (Verksamhetsledare). 
 

När en person varit hemlös så pass länge så finns ett nätverk med andra hemlösa och det blir ju väldigt svårt 
när de har varit tillsammans i en grupp. Sedan ska man flytta in i en lägenhet och säga nej till de här perso-
nerna som står ute på gatan (Verksamhetsledare).  

 
Under intervjuerna diskuteras också vikten av att inte få störningar och att det bara är den 
sökande som får skriva sig på lägenheten. Detta är de regler som finns i hyreslagen och gäller 
även för de boende i Bostad först (Verksamhetsledare).  
 

Bostad först ska vara så normalt som möjligt. Det är det som är syftet med bostad först (Verksamhetsledare).  
 
De boende 
De som tilldelats en bostad genom projektet har varit hemlösa från 8 år och upp till 23 år. 
Åldrarna på de boende är från 47 år och uppåt. Verksamhetsledaren tycker att det hittills har 
gått bra för dem som fått en lägenhet. Det har varit en person i projektet som blivit avhyst då 
det handlade om allvarliga störningar i bostaden. När den boende flyttat in görs en genomfö-
randeplan tillsammans med vägledaren som bygger på den boendes behov och vilket mål den 
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boende har. Om den boende har behov att ha frekvent kontakt med sin vägledare görs planen 
utefter det (Verksamhetsledare).  För många hemlösa har en egen bostad försvunnit ur deras 
medvetande. Detta syns tydligt då en boende hade svårt att ens tacka ja till Bostad först. De 
har fått nej så många gånger tidigare att det är svårt att lita på något längre (Talesperson, Ver-
dandi).  
 

Många hemlösa förtränger bostaden som en del av sitt liv. Så totalt. De blir rädda och tycker det är jättekons-
tigt (Talesperson, Verdandi). 

 
Samarbeten och inslussning 
Bostad först samverkar bland annat med ÖBO, Beroendecentrum, Socialtjänsten och Soci-
alpsykiatrin för att kunna hjälpa de boende efter behov och önskemål. Om en sökande får av-
slag hos Bostad först erbjuder de hjälp till rätt instans (Verksamhetsledare). Ibland kan det 
vara någon annan huvudman som exempelvis Socialpsykiatrin som ska ha ansvaret genom att 
erbjuda en gruppbostad eller en satellitlägenhet (Talesperson, Verdandi). Personen kan ha ett 
stort behov av en bostad men det kan vara så att Bostad först inte är det rätta för personen 
(Verksamhetsledare).  
  

Vi släpper dem inte, och det känns bra att inte bara säga nej (Talesperson, Verdandi).  
 
Vägledarna  
Alla boende har en varsin vägledare. Just nu är det tre vägledare på fem boende. Vägledarna 
arbetar dagtid, kvällstid samt har jour på natten (Verksamhetsledare). Talespersonen från 
Verdandi menar att vägledarna i Bostad först är mycket viktiga för de boende. Hen menar att 
det är värt de pengar som det kostar att ha dessa vägledare anställda i jämförelse med vad det 
kostar med behandlingshem, tillnyktring och kriminalvård för dessa människor (Talesperson, 
Verdandi).  
 

Jag tycker att det gör ett fantastiskt jobb för att de finns tillgängliga samtidigt som de sätter gränser… /---/ De 
stärker de boendes självkänsla och självförtroende.  De finns där i allt från myndighetskontakt till läkarvård 
och nätverk i nära relationer (Verksamhetsledare).  

 
De boende kan 24 timmar om dygnet få kontakt med en vägledare. Mår den boende väldigt 
dåligt efter klockan 21.00 kan den ringa jouren då det ibland kan hjälpa att bara prata av sig 
med en vägledare. Är situationen akut då får vägledaren åka ut istället (Verksamhetsledare). 
De boende kan känna en trygghet bara genom vetskapen om att en det finns någon att ringa 
(Talesperson, Verdandi).  
 

Bara vetskapen om att en vägledare finns på jouren kan göra att väggarna inte rasar (Talesperson, Verdandi).  
 
Många av de boende har tidigare misslyckats med att behålla ett boende. Därför skulle det 
inte vara värt något att bara få en bostad och inget stöd (Talesperson, Verdandi). Vägledarna 
har olika egenskaper där verksamhetsledaren försöker matcha den boende med en av dem. 
Som regel i projektet finns även möjlighet för den boende att byta vägledare om denne känner 
att de inte passar ihop (Verksamhetsledare). En individ som varit i en utsatt situation kan ha 
svårt att lita på andra människor (Talesperson, Verdandi).  
 

Allt handlar om att bygga allians för att den här personen ska känna tillit. Känner man att man inte klickar 
med sin vägledare kan man inte bygga allians. Det går ju inte (Verksamhetsledare).   
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Vägledarna är flera gånger i veckan ute och visar sig på Verdandi och Ria Dorkas för att 
skapa en kontakt till de människor som vistas på dessa verksamheter. Tanken är att det kanske 
blir lättare för de hemlösa att våga söka till Bostad först om de vet vilka de är (Verksamhets-
ledare).  
 
Målet med Bostad Först 
Målsättningen med Bostad först ligger på flera nivåer, menar Talespersonen för Verdandi. De 
vill visa på att metoden är framgångsrik och lyfta hemlöshetsfrågan till en politisk nivå, en 
bostadspolitiks fråga. Målet är också att Bostad först ska bli en bestående verksamhet. Det 
främsta målet, menar Talespersonen för Verdandi, är ändå att visa att modellen med en vägle-
dare som kan arbeta intensivt med den boende och utifrån deras genomförandeplaner, verklig-
en är framgångsrikt (Talesperson, Verdandi).  
 

De bildar allianser, de boende får ett förtroende och de kan ringa klockan två på natten och säga ”nu mår jag 
jävligt dåligt” (Talesperson, Verdandi).  

 
Hyresbolagen  
Målet har varit att tillhandahålla tio lägenheter från ÖBO under 2013. Samtidigt är verksam-
hetsledaren hoppfull om att få hyra lägenheter från privata hyresbolag också. Hittills har två 
privata hyresvärdar sagt ja till att bistå projektet med lägenheter när de får lediga lägenheter. 
ÖBO har hittills kunnat erbjuda projektet fem lägenheter då det råder stor bostadsbrist i Öre-
bro (Verksamhetsledare). Många privata hyresvärdar har svårt att frångå reglerna kring betal-
ningsanmärkningar. Talespersonen från Verdandi menar att det trots detta borde vara säkrare 
för hyresvärdarna att hyra ut till Bostad först än till en privatperson (Talesperson, Verdandi) 
 

De har ju ett skydd 24 timmar om dygnet. Får trygghetsjouren ett samtal så ser de i registret att det är en Bo-
stad först- lägenhet. Då ringer de en vägledare direkt som kan rycka ut mitt i natten. Det kan inte finnas något 
bättre skydd för en hyresvärd (Talesperson, Verdandi).  

 
Skillnader mellan olika städer 
En stor skillnad mellan Bostad först i Örebro och i Helsingborg är att projektet i Örebro drivs 
av två fristående organisationer, medan Helsingborgs projekt ligger under Socialförvaltning-
en. I Helsingborg sker sökandeprocessen genom bistånd. Den hemlöse ansöker genom sin 
handläggare på socialtjänsten som sedan skickar en remiss till Bostad först (Verksamhetsle-
dare). I Karlstad och Göteborg bedrivs projekten av kommunen likaså. I Stockholm är de 
verksamma anställda av Stadsmissionen (Talesperson, Verdandi). Skillnaden mellan städerna 
är att den sökande i Örebro inte behöver ha kontakt med socialtjänsten utan kan söka på egen 
hand (Verksamhetsledare). I Örebro finns det ansökningsblanketter att hämta från internet och 
ute på andra verksamheter. Verksamhetsledaren tycker att det är positivt att Bostad först i 
Örebro ligger under Verdandi och Ria Dorkas, då de kan arbeta mer flexibelt och individan-
passat (Verksamhetsledare). För övrigt följer Örebro modellen Bostad först och dess grund-
principer. Det enda som skiljer sig är att de boende inte står på kontraktet från första dagen 
utan Bostad först står på lägenheten de första nio månaderna, vilket inte har visats sig vara 
några problem för de boende (Talesperson, Verdandi).  
 

Det som har betydelse för dem är att de inte behöver flytta till nästa lägenhet efter nio månader, utan detta är 
deras lägenhet! (Talesperson, Verdandi).  
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Bostaden 
Lägenheterna som projektet har erhållit är utspridda i Örebro. När en person blivit beviljad ett 
boende i projektet har denne rätt att önska område. Verksamhetsledaren och en ansvarig från 
ÖBO kontrollerar alltid att området är lämpligt för den som ska bo där innan personen flyttar 
in (Talesperson Verdandi & Verksamhetsledaren).  
 

Är det någon som klagar mycket på minsta lilla så kanske det inte passar sig så bra att ha en lägenhet i just 
den trappuppgången (Talesperson, Verdandi).  

 
Den boende förbinder sig att träffa sin vägledare minst en gång i veckan under två år. Därefter 
erbjuder projektet den boende ett fortsatt stöd om den boende önskar. Har det gått bra för den 
boende kan denne få skriva kontrakt, trots hyresskuld, efter nio månader (Verksamhetsledare). 
Många är oftast rädda för ansvaret ett förstahandskontrakt innebär. Talespersonen för Ver-
dandi har hört historier om personer som, innan de bott i lägenheten i nio månader, har slarvat 
med hyran en månad. Det är oftast inte så att den boende tycker att förstahandskontraktet är 
viktigt (Talesperson, Verdandi).   

Resultatdel II  
 
Här följer resultatdel II som avser besvara syftets andra del. Tematiseringen har skett utifrån 
analys av empirin från alla intervjupersoner, inklusive talespersonerna, med fokus på empirin 
som samlats in från de tre vägledarna. Två huvudteman har valts för att besvara syftet och 
frågeställningarna. De finns två manliga och en kvinnlig vägledare i Örebro. Två av dem är 
socionomer och en är behandlingsassistent.  Alla vägledare har erfarenhet av att arbeta med 
missbruksproblematik och/eller hemlöshet på olika sätt. Vi har av etiska skäl valt att inte be-
nämna vilken vägledare som säger vad eftersom det skulle vara lättare att identifiera dem då.  
 
Att gå från hemlöshet till hyresgäst 
 
Ett hårt liv 
En vägledare berättar att de boendes situation innan projektet Bostad först kan se väldigt olika 
ut. Det varierar från 15 års hemlöshet till att ha bott ett steg på trappmodellen. Det som kan 
kopplas till alla boende i projektet är missbruksproblematiken. Alla har eller har haft ett miss-
bruk men är i olika stadier. En annan likhet som finns hos de boende är att de alla uppgett att 
de var väldigt trötta på sin tidigare situation och uppfattade den som hopplös, menar två väg-
ledare. Motivationen och tristessen över sina gamla liv är avgörande säger dem.   
 
    De ser ju de här som en väldigt stor chans, som sin sista chans. De allra flesta (Vägledare). 
 
Två vägledare uppger att de boende uttryckt att de haft känslor av utanförskap och otrygghet 
under tiden som hemlösa. Alla boende förstår att projektet Bostad först är en stor möjlighet 
för dem, samtidigt som vissa inte är helt säkra på att det kommer att fungera. 
 
     De letar lite efter det negativa, det som inte fungerar (Vägledare).  
 
En vägledare berättar att de boende beskrivit att de blivit dåligt bemötta och illa behandlande i 
livet som hemlösa, vilket har lett till att de inte vill gå till myndigheter och andra instanser. En 
vägledare uppger att hen tycker att det är hemskt att människor blir bemötta på ett sådant sätt.  
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De är vana att bli behandlande som skit. Det är skrämmande när man är med någonstans och de går in med 
inställningen att ”jag är inte värd något” (Vägledare). 

 
En annan vägledare uppger att de boende håller sig kvar i sin grupp även efter att de har fått 
bostad. De boende identifierar sig fortfarande med gruppen hemlösa.  
 

Jag har hört att de fortfarande uttrycker – ”ja, men vi är hemlösa”.  Det är fortfarande deras identitet (Vägle-
dare). 

 
Kvinnors utsatta situation  
De två talespersonerna och de tre vägledarna är alla överens om att kvinnors situation i hem-
löshet är hemsk. De blir utnyttjade och tvingas att ställa upp med sexuella tjänster. Kvinnorna 
i hemlöshet tar därför mer skada psykiskt än vad männen gör.  
 

I den världen så används kvinnorna på ett väldigt brutalt sätt... /---/ De får kanske göra saker de egentligen 
inte skulle gjort annars för att få tak över huvudet eller för att finansiera missbruk och sådana saker (Vägle-
darna).  

 
Till en början var det väldigt få kvinnor som sökte till projektet. Verksamhetsledaren och ta-
lespersonen för Verdandi tror att orsaken kan vara att kvinnor inte tar tag i sina rättigheter och 
att det handlar mycket om skuld och skam. 
 

Bostadslösa kvinnor bor runt och far väldigt illa hos manliga missbrukare. De utnyttjas och en del kvinnor 
törs inte kliva fram då de också är rädda för utredning kring barn (Talesperson, Verdandi).  

 
Två vägledare uppger att de anser att kvinnorna har lite lättare att prata om saker som är 
känslomässigt jobbiga. Män ska ofta vara lite tuffa och hålla allt inom sig, trots att de också 
mår dåligt. En vägledare uppger att hen känner en skillnad i kontakten mellan män och kvin-
nor. Kvinnor knyter gärna an och vill ha en närmre kontakt. Männen vill inte klaga och ordnar 
gärna saker själv.  
 
     Det är ju en hierarki, männen lägger sig ju inte på gatan hur som helst och bara mår dåligt (Vägledare). 
 
En bostad- en förutsättning 
Det huvudsakliga målet de boende har är att de ska behålla bostaden genom att följa reglerna i 
hyreslagen för att slutligen kunna få ett eget kontrakt, men delmålen ser väldigt olika ut från 
person till person. En vägledare tror att det automatiskt sker en förändring hos de boende ge-
nom tryggheten en egen bostad ger. Dock anser hen att det är svårt att se någon större föränd-
ring ännu då det kan ta många år för de boende att bara ”bo” i sina lägenheter. Fokus handlar 
om att försöka få de boende att klara av en vardag. En annan vägledare anser att det skett en 
del förändringar på det personliga planet för vissa boende sedan starten. Genom att de boende 
klarar av vissa möten och sjukhusbesök ser en utav vägledare att de växer som människor. 
Beröm är viktigt för att uppmuntra dem och det stärker dem också enormt mycket.   
 
     Även fast det är jobbigt så gör dem det. Med stöd från oss (Vägledare).  
 
Talespersonen för Verdandi tycker att de boende har förändrats mycket på kort tid. Hen upp-
ger också att de boende själva anser att deras situation har förändrats drastiskt genom Bostad 
först, trots att det bara gått några månader. En av vägledarna tror att de boende tycker att de 
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fått det bättre. De är tryggare och kan dra sig tillbaka. Vägledaren tror också att de tycker att 
de fått ett mer värdigt liv genom Bostad först.  
 
De boende har varit bostadslösa så pass länge att de skjutit upp många problem så som eko-
nomin. Detta gör att problemen kommer upp till ytan nu när de fått ett eget boende, menar en 
vägledare. Det är svårt att ta ansvar efter så många år. Vägledarna hjälper till och stöttar de 
boende i att anpassa sig, men det är en jobbig process för de boende.  
 

Vi försöker förklara att så här fungerar det i samhället. Det är ett finlir och det går inte att bara säga en sak 
rakt ut, utan du får lirka lite (Vägledare).  

 
Missbruk som överlevnadsstrategi 
En vägledare som har arbetat med missbruk i många år berättar om hur individer blivit ute-
stängda från olika boenden på grund av sitt missbruk.  
 
     Så ber vi dem komma tillbaka en vecka senare och lämna rena prover, det går ju inte (Vägledare). 
 
En vägledare säger att psykisk ohälsa uppstår på grund av den psykiska påfrestning det är att 
leva i hemlöshet, vilket i sin tur kan leda till missbruk. Verksamhetsledaren menar att miss-
bruket gör att den hemlösa personen orkar stå ut med sin situation. Ett boende gör att perso-
nen inte behöver missbruka i samma utsträckning.  
 

För att orka vara hemlös så måste du ta något för att klara av din vardag. Du klarar inte att vara i den hopp-
lösa situationen annars (Vägledare).  

 
De behöver droga för att klara av att sova hos vissa personer och kanske ge något i utbyte för sovplatsen. Jag 
kan förstå att man måste droga ner sig för att ta sig igenom det (Vägledare). 

 
Det framkommer från en vägledare att alla boende tidigare haft ett långt och aktivt missbruk 
under sin hemlöshet. I dagsläget är det en utav de boende som har slutat att missbruka. Samti-
digt har flera av de boende uppgett till en vägledare att de minskat sitt drickande, vilket också 
samtliga vägledare och verksamhetsledaren kunnat se. Talespersonen för Verdandi uppger att 
det finns ett missbruk hos de flesta boende men att det inte är deras grundproblem. En vägle-
dare anser att kontakten med andra missbrukare har minskat något för de boende. Detta beror 
på att den boende kan dra sig undan och hålla sig för sig själv i sin lägenhet. Det är en enorm 
förändring från deras gamla liv men det är svårt att släppa taget efter så kort tid. Vägledaren 
tycker ändå att situationen kring de boende har blivit lugnare.  
 

Nu kan de stänga in sig. Det vet jag en boende som gjorde en hel helg. Det tycker jag är jättebra (Vägledare). 
 
Det är ett annat slags missbruk sedan de fått en lägenhet, beskriver en vägledare. Vägledaren 
säger också att missbruket hos de boende inte påverkar deras hyreskontrakt utan att det funge-
rar bra ändå för de boende. Det är inte missbruket vägledarna och de boende arbetar med i 
nuläget utan andra delar.  
 

De är inte där än. Men jag tror just det att komma bort från gatan gör mycket. Då minskar det per automatik 
för man behöver inte missbruket på samma sätt (Vägledare). 

 
Bara de här att man har någonstans att dra sig undan från allting, även om man inte har slutat missbruka helt.  
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De har fortfarande kontakt med den världen och de personerna, men de har i alla fall sitt eget boende som gör 
att de kan gå ur de där ibland. Det gör att missbruket minskar för de behöver inte vara där ute hela tiden 
(Vägledare). 

  
Talespersonen för Verdandi uppger att missbruket ibland kan öka i början och detta kan bero 
på att det är ett stort ansvar som nu måste tas, samt att mycket saker kommer upp till ytan. 
Bostad först kan då stötta och försöka få den boende att inleda någon behandling eller lik-
nande. Många känner att de är första gången de inte behöver ljuga om sitt missbruk utan de 
kan vara öppna med det. De kan vara ärliga med att de har druckit och behöver inte vara rädda 
för att bli av med sin lägenhet. 
 

Man behöver inte krångla in sig i massa lögner. Ärligheten gör att man mår mycket bättre (Talesperson, Ver-
dandi).  

 
Sociala kontakter  
Vägledarna beskriver att de boendes nätverk ser olika ut. Vissa boende har kontakt med famil-
jemedlemmar och kanske med sina egna barn. Andra har bara missbrukarvänner och profess-
ionella i sitt nätverk. 
 

Någon har bara sina kompisar nere på torget. Det är också en trygghet fast det inte är den bästa lösningen na-
turligtvis (Vägledare). 

 
En vägledare uppger att de flesta boende har väldigt svaga personliga nätverk eftersom dessa 
försvunnit under åren i hemlöshet.  Två vägledare säger att de hittills inte sett någon föränd-
ring för de boende gällande deras nätverk. Uppfattningen är att det är förtidigt att återta kon-
takt, eller att skapa nya kontakter, då det är mycket annat som måste lösas innan. 
 

Alla har ju haft någon som är väldigt viktiga för dem… /---/ Men ofta så ligger det utanför det rent privata  
nätverket. Det är ofta någon professionell som är inblandad (Vägledare).  

 
De boende tar sig inte till de aktiviteter som erbjuds i den uträckningen som Bostad först har 
trott från början. En vägledare tror att det är för tidigt ännu för att skapa nya kontakter. En del 
boende går till Ria Dorkas där de inte behöver vara drogfria. Dock kan de finnas gamla vän-
ner där som de boende inte vill träffa. På Verdandi kan det istället vara svårt att vistas då de 
ställer krav på drogfrihet. Vägledaren menar dock att de får social träning genom att göra sa-
ker med vägledarna som att ta en fika på staden.  
 
Vägledarens betydelse 
 
Socialt stöd och trygghet 
Vägledarna arbetar efter en grundtanke om frivillighetstöd som innebär att stödet ska utgå 
ifrån individens enskilda behov och önskemål. Det sociala stödet beskrivs av en vägledare 
som den viktigaste delen i rollen som vägledare. Vägledaren och den boende kommer gemen-
samt fram till ett fungerande arbetssätt efter den boendes önskemål. Vägledaren blir ett stöd 
vid möten som t.ex. sjukhusbesök och tandläkarbesök. Den boende kan ringa och prata med 
vägledaren som också, efter önskemål, kan komma till den boende i stort sett under hela dyg-
net.  
 

Det tror jag är en stor fördel att man kan möta individen väldigt mycket där den är och sen jobba därifrån 
(Vägledare). 
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Vägledarna poängterar att tillgängligheten är betydelsefull för de boende och att de kan an-
passa sin tid efter deras behov. Vetskapen om att någon alltid finns tillgänglig hjälper dem att 
kunna hantera situationer när de känner ångest, vilket också ger dem en trygghet. Den boende 
kan också känna mer trygghet genom att de inte längre behöver leva på gatan och jaga sov-
plats, samt att de lyfts ut ur sitt tidigare sammanhang.  
 

Jag tycker att vi har upptäckt att tryggheten ligger i att vi finns. Sen kanske den boende inte ens behöver 
ringa, fast de vet att vi finns. Det gör stor skillnad (Vägledare). 

 
Inflyttningsfasen, en lång process 
I början av inflyttningsperioden kan den boende ha behov av en tät kontakt eftersom situat-
ionen kan vara kaotisk för den boende, menar en vägledare. Vägledaren säger att inflyttnings-
tiden blir kaotiskt av olika anledningar. Bland annat att den boende kanske testar sin situation. 
Två vägledare anser att de kunnat se en positiv förändring hos de boende när de har bott in sig 
och kan lita på att de ska bo kvar där.  
 

Det som jag har sett är att det är väldigt mycket i början, mycket praktiska saker. Sen har det flutit på efter 
det (Vägledare).  

 
Talespersonen för Verdandi tror att det är frustrerande att som vägledare hela tiden backa till-
baka och invänta den boende men samtidigt våga pusha lite. Hen menar att vägledaren inte får 
ställa för höga krav på den boende i början, då det är en process att bara våga vara i lägenhet-
en och lita på att inte bli utslängd. Verksamhetsledaren uppger att många har en förutfattad 
mening om att de hemlösa som antas till projektet ska bli överlyckliga när de får ett boende.  
 

Har man varit hemlös länge kan det ta flera månader att bara förstå att de har en lägenhet och ”här ska jag 
bo”. Det kanske är ensamt. Förut har de haft en samhörighet med andra hemlösa. De är rädda om sitt bo-
ende, de släpper inte in någon.  Det ser väldigt olika ut där (Verksamhetsledare).   

 
Vägledarens roll 
En vägledare beskriver sin roll som en medmänniska och vän. De boende behöver olika typer 
av stöd och vägledaren anpassar sig efter detta. Vissa behöver någon som styr dem i rätt rikt-
ning medan andra behöver en vän. Hen beskriver en växling mellan dessa två förhållningssätt 
som vän och professionell. Vägledarna för också journal kring de boende. 
  

Jag åker hem till de boende, dricker kaffe och snackar skit. Jag är en bra kompis, men egentligen är jag inte 
det. Min roll blir lite så, fast det är en yrkesroll (Vägledare).  

 
En annan vägledare uppger att hen växlar i sin roll som vägledare men att hen alltid är pro-
fessionell. Vägledaren känner att hen snabbt har hitta ett fungerade förhållningssätt. Vägleda-
ren kan dela med av sig själv utan att gå över några gränser, vilket bidrar till att skapa förtro-
ende. Det viktigaste i samspelet tycker vägledaren är förtroendet och att kunna lägga tillbaka 
ansvaret på den boende själv för att denne ska kunna ha kontroll över sitt egna liv. En av väg-
ledarna beskriver sin roll som professionell men att den genomsyras av medmänsklighet.  

Analys  
 
Föreliggande del avser att analysera studiens båda resultat. Analysen utgår ifrån resultat I - 
Talespersonernas beskrivning av verksamheten där nya teman används i analysen. Vidare 
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följer en analys av resultat II - Att gå från hemlöshet till hyresgäst och Vägledarens betydelse 
i föreliggande ordning, där också nya teman utkristalliserats.  
 
Bostad först- Ett nytt perspektiv 
I resultatet framkommer att talespersonen för Verdandi har sett att boendetrappan inte funge-
rar och att modellen Bostad först kan vara en alternativ lösning för att komma tillrätta med 
hemlöshetsproblematiken. Insatser mot hemlöshet har sedan länge varit trappstegsmodellen 
som kombinerar boende med krav på drogfrihet. Boendetrappan är en del av organiseringen i 
den svenska hemlöshetspolitiken (Se Knutagård, 2009). Problem som beskrivs i forskning är 
att de hemlösa ofta inte uppfyller kraven och faller ned, samt att de boende tvingas flytta runt 
(Heule, Knutagård & Swärd, 2010). I jämförelse med boendetrappan bidrar Bostad först till 
normalisering då modellen utgår ifrån att alla har rätt till en bostad. Individerna som antagits 
till projektet ska vara motiverade till att förändra sin situation men det finns inga krav på 
drogfrihet. Detta gör modellen till unik i Sverige då rätten till en bostad oftast är sammanlän-
kat med olika typer av individuella krav. Bostad först erbjuder vanliga lägenheter i olika bo-
stadsområden i Örebro. Genom att det inte är kategoribostäder minskar därmed marginali-
seringen av de boende. 
 
Bostad först erbjuder bostäder och stöd för personer som levt i hemlöshet och som ofta har ett 
missbruksproblem. Den boende får ha hyresrelaterade skulder till Örebrobostäder. En liten 
summa betalas av efter kapacitet månadsvis. Enligt forskning finns det flera orsaksförklaring-
ar till hemlöshet. Bland annat att det, i större kommuner, råder bostadsbrist och att det finns 
människor som inte klarar av en egen bostad på grund utav missbruk och psykisk ohälsa (Se 
Swärd, 2008, Knutagård, 2009). Ett annat problem och orsak till hemlöshet, i allmänhet, kan 
vara att många inte kan ställa sig i bostadskö eftersom de har hyresrelaterade skulder 
(Henwood, Stanhope, & Padgett, 2010).  Bostad först bidrar därmed till att minska hemlös-
hetsproblematiken då de eliminerar några av de bidragande faktorerna till hemlöshet. Bostad 
först erbjuder de individer som annars har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden en egen 
bostad med individuellt anpassat stöd.  
 
De mest marginaliserade prioriteras  
Av resultatet framkommer att Bostad först i Örebro tillhandahåller skräddarsydda insatser 
inklusive bostäder för hemlösa som ingår i kategori 1 enligt Socialstyrelsen definition (Se 
Socialstyrelsen, 2010). Dessa personer hör tillkategorin kroniskt hemlösa, vilka ibland besk-
rivs som den mest utsatta och stigmatiserade gruppen i samhället (Se Gane, 2012). I flera 
andra städer erbjuds bostäder också till andra kategorier av hemlösa.  
 
En samhällsekonomisk vinst  
Bostad först i Örebro har fått 6,6 miljoner kronor för att bedriva projektet under en treårspe-
riod. De kroniskt hemlösa kostar idag samhället mycket pengar. Detta för att de tillhör en 
grupp som i hög grad använder samhällets resurser såsom sjukhus, härbärgen och avgift-
ningsprogram (Se Gane, 2012).  Modellen Bostad först visar istället på minskade ekonomiska 
kostnader för samhället menar Gane (2012). Mot bakgrund av detta finns det skäl att tro att 
också Bostad först i Örebro kan lyckas med att minska kostnaderna på sikt. De boende har 
vägledare tillgängliga dygnet runt som kan stötta de boende istället för att ta av samhällets 
resurser. Dessa kroniskt hemlösa personer kastas ut och in mellan olika avgiftningsprogram 
och sjukhus i en ond spiral.  
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Att leva i utanförskap  
Det framkommer i resultatet att de boende, enligt intervjupersonerna, har upplevt känslor av 
utanförskap, hopplöshet och otrygghet under sin tid i hemlöshet. De har blivit dåligt bemötta 
av samhället vilket har lett till att de undviker myndigheter och andra instanser. Stämplingste-
orin utgår ifrån att ett beteende stämplas som avvikande först när någon med makt ser det som 
normbrytande (Se Becker, 2006). För att en person ska bli stämplad som avvikare utsätts en 
person för negativa reaktioner vid upprepade tillfällen under en längre tid (Becker, 2006). De 
hemlösa har under många år känt sig stämplade som avvikande av människor de mött likväl 
av myndighetspersoner. Detta har lett till att de saknar tilltro till samhället och känner ett ut-
anförskap.  
 
Det framkommer, från intervjupersonerna, att de boende fortfarande tyr sig till gruppen hem-
lösa trots att de fått en egen bostad. De boende kallar sig också fortfarande för hemlösa. Män-
niskor som identifierar sig som avvikare tyr sig till varandra (Se Becker, 2006). Utifrån sam-
hällets norm om hur en individ bör vara formas människans självbild. Självbilden kan sedan 
stärkas och förändras genom relationer (Becker, 2006). Trots bostaden identifierar sig de bo-
ende fortfarande med gruppen hemlösa enligt intervjupersonerna. De boende har levt många 
år i utanförskap där deras enda trygghet har varit andra hemlösa personer. Samhällets syn på 
hemlösa har bidragit till att forma dessa individers självbild och identitet vilket har gjort att de 
endast känner en tillhörighet till varandra. Den nya bostaden blir en början för den tidigare 
hemlöse att förändra sin negativa självbild. Dock krävs det mer för den boende än bara bosta-
den för att kunna ändra den negativa bilden av sig själv. Relationen till vägledaren kan bidra 
till att förändra självbilden till mer positiv för de boende. De boendes situation har under kort 
tid förändrats genom att de fått en egen bostad och att de får stöd och blir sedda av vägledar-
na. De boende blir accepterade som individer och därigenom kan de också känna delaktighet 
till samhället.  
 
Kvinnors förändrade situation   
I studien framkommer, enligt intervjupersonerna, att kvinnor i hemlöshet är mer utsatta än 
männen eftersom de både är hemlösa och kvinnor. Kvinnorna kan tvingas utföra sexuella 
tjänster för att få tak över huvudet och lever därför i en utsatt miljö. Enligt intervjupersonerna 
har kvinnorna skadats mer psykiskt än männen. Thörn (2004) beskriver att kvinnor i hemlös-
het ser sig själva som misslyckade och missanpassade i samhället. Kvinnor känner ett större 
självförakt med djupare skamkänslor än män (Swärd, 2008). Utifrån ett kvinnoperspektiv kan 
kvinnors identitet kopplas till hemmet (Thörn, 2004). Kvinnorna som antagits till projektet 
har nu egen bostad dit de kan gå. Detta gör att de nu inte behöver utföra sexuella tjänster för 
att få tak över huvudet. Genom att de fått en fast punkt, bostaden, kan deras känsla av miss-
lyckande avta och identiteten stärkas.  
 
Det var få kvinnor som sökte till Bostad först. Detta kan bero på att de har mer skam- och 
skuldkänslor än männen och därför inte vågar kliva fram. Detta kan bero på att kvinnor prosti-
tuerar sig och blir utnyttjade sexuellt. Kvinnor i hemlöshet nedvärderar ofta sig själva och ser 
sig själva som mindre värda än andra kvinnor (Se Rosengren, 2003 & Thörn, 2004). Bostad 
först prioriterar kvinnor och detta kan förstås utifrån kvinnornas utsatthet. Då kvinnorna ser 
sig själva som mindre värda kan detta vara en orsak till att så få kvinnor sökt till projektet. 
Bostad först arbetar uppsökande för att försöka fånga upp dessa kvinnor. 
  
Vägledarna upplever att det är lättare för kvinnorna i Bostad först att prata om sina känslor 
och upplevelser än vad det är för männen. Männen håller ofta känslorna inom sig eftersom de 
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förväntas klara av mer än kvinnorna. Detta kan förklaras utifrån det patriarkala samhälle vi 
lever i idag (Se Thörn, 2004). Detta kan tolkas som att könsroller även existerar inom gruppen 
hemlösa. Männen är de dominerade som alltid ska vara starka och inte visa känslor medan 
kvinnor har rätt att må dåligt och prata känslor. Vägledarna i Bostad först är både kvinnor och 
män och de kan därför tillgodose de boendes behov av stöd på olika sätt.  
 
Bostad först- ett steg mot bättre hälsa  
Alla intervjupersoner menar att det är svårt att leva ett liv i hemlöshet utan att missbruka nar-
kotika eller alkohol. Alla boende i Bostad först har någon form av missbruksproblematik, 
dock har missbruket minskat sedan de antogs till projektet. Alkohol och droger dämpar ångest 
(Se Goldberg, 2010). Individer som lever med ångest använder därför alkohol och droger mer 
frekvent för att lindra denna ångest. Det är vanligt att kombinera alkohol och droganvändning 
bland de som frekvent använder narkotika (Goldberg, 2010). Att leva i hemlöshet och oviss-
het utan en fast bostad skulle kunna leda till ångest och depression. En tolkning utifrån den 
insamlade empirin kan vara att de boende har levt många år i hemlöshet och känt en förtviv-
lan över sina liv. Detta skulle kunna gjort att de fått ångest och kanske depressioner, vilket 
alkohol och droger hjälper till att dämpa. Detta gör det också mycket svårt att sluta missbruka 
under tiden som hemlös. Eftersom de boende missbrukat en längre tid utvecklas också ett be-
roende som gör det svårt att sluta. En annan tolkning är att den nya bostaden gör att ångesten 
och depressionen minskar då de inte i samma utsträckning behöver känna hopplöshet.  
 
Missbruket bland de boende kan ibland öka när de antagits till projektet och flyttat in i lägen-
heterna. I studien framkommer att de boende måste ta ett ansvar de inte behövt göra i hemlös-
heten. Enligt Goldberg (2010)  har missbrukare ofta låg självkänsla och ett uppmärksamhets-
behov. De testar därför ofta sin omgivning för att se vilken lojalitet som finns gentemot dem. 
Missbrukare är också vana att bli avvisade när de inte är nyktra (Goldberg, 2010). Detta kan 
förklara varför missbruket kan öka för de boende till en början. De boende testar vägledarnas 
lojalitet och tillit genom att missbruka och bete sig illa. Eftersom de boende är vana att bli 
avvisade från andra instanser när de har missbrukat kan de ha svårt att lita på att de inte blir 
utkastade från deras boenden nu också. Ansvaret som följer med en bostad kan också göra att 
de får mer ångest som de måste dämpa med alkohol och droger.  
 
Missbruket bland de boende har dock minskad över tid och en boende har slutat med sitt 
missbruk, enligt intervjupersonerna. De kan vara för sig själva i sina lägenheter och på så vis 
dra sig undan från missbrukarvänner. Trost & Levin (1999) beskriver begreppet att definiera 
situationen som innebär att om individen uppfattar sin situation som verklig blir även konse-
kvenserna verkliga, vilket sedan beteenden formas efter. Väljer en individ att omdefiniera 
situationen ändras beteendet och individens uppfattning kring dennes situation. Situationen 
utgår ifrån hela individens sammanhang (Trost & Levin, 1999). Utifrån den symboliska inter-
aktionismen har de boende sett sin situation som hopplös i hemlösheten, vilket har gjort hopp-
lösheten verklig för dem. När de boende nu mår lite bättre och fått en större trygghet kan de 
omdefiniera sin situation och se den i ett nytt ljus. De boendes hela sammanhang har föränd-
rats något, vilket det minskade missbruksbeteendet också indikerar på.   
 
Vägledarna – nya viktiga signifikanta andra 
Stödet som vägledarna ger kan vara allt ifrån att stötta den boende i den vardagliga miljön till 
att följa med som stöd vid sjukhusvistelser. Vägledarna är tillgängliga och den boende kan nå 
en vägledare under hela dygnet. Enligt Stål (1997) är det sociala stödet en viktig del för att 
klara av känsloladdade situationer. Vägledarna kan utifrån detta tolkas som de boendes signi-
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fikanta andra. Det sociala stödet hjälper de boende att finna sina resurser vilket gör att det blir 
lättare för dem att klara av vardagliga utmaningar (Se Stål, 1997). De flesta boende har inga 
andra trygga signifikanta andra då de levt i hemlöshet i många år. Utifrån detta kan vägledar-
na bli nya trygga signifikanta andra som hjälper den boende till ett bättre välbefinnande.  
 
Inflyttningsperioden är en stressande tid för den boende, enligt intervjupersonerna. Detta kan 
göra att den boende testar sina gränser i boendet och dennes nya sammanhang. Den som har 
en negativ självbild kan förstärka denna genom att provocera andra människor till att bekräfta 
den negativa bilden (Se Becker, 2006). Den boende har en negativ självbild från tiden som 
hemlös och förstärker denna bild genom att ge utlopp för den under inflyttningsfasen. Det är 
en lång process för den boende att ens förstå att lägenheter tillhör denne. Nilsson & Walde-
marson (2007) beskriver vikten av att förneka den andres självbild om den är negativ. Efter en 
tid i det nya boendet, och med det stöd vägledaren ger, vågar de lita på att de får bo kvar. Ge-
nom att vägledarna förnekar eller inte bekräftar den negativa självbild som de boende har kan 
detta förändra deras bild av sig själva på sikt.  
  
Resultatet visar på att det skett en förändring hos de boende. Enligt intervjupersonerna känner 
de boende en trygghet genom bostaden samtidigt som stödet från vägledarna är viktigt för 
dem. Stödet hjälper de boende att växa som människor genom att de nu klarar av möten med 
myndigheter och andra instanser. De boendes nätverk kan se väldigt olika ut men för många 
har dessa försvunnit under åren i hemlöshet. Socialt stöd kan vara avgörande för att männi-
skor ska klara av att ta tag i känsloladdade problem (Se Stål, 1997). Bristen på socialt stöd hos 
många hemlösa kan göra att de har svårt att hantera kriser. Detta kan vara en orsak till att 
människor blir hemlösa. Genom Bostad först har de boende nu stöd dygnet runt vilket hjälper 
de boende att hantera jobbiga situationer. Det sociala stödet och gemenskapen vägledaren ger 
skapar trygghet för den boende. Det är samtidigt betydelsefullt att de vet att vägledaren finns 
till som en trygg person som de nu kan vända sig till.   
 
Det framkommer också i resultatet att vägledarna beskriver sin roll på olika sätt. Det som är 
gemensamt i deras beskrivningar är hur betydelsefullt det är att både vara professionell och 
medmänniska i bemötandet till de boende.  De behöver kunna växla mellan de olika förhåll-
ningssätten. Berglind (1989) menar att det är viktigt att ha ett empatiskt förhållningssätt i mö-
tet med klienten för att mötet ska bli framgångsrikt. Det är också viktigt att möta klienten där 
den är i livet. De boende har tidigare tillhört en grupp som vissa beskriver som de mest utsatta 
i samhället. Bostad först ger stöd genom att möta den boende där denne är just nu. Vägledarna 
arbetar med att hjälpa den boende att stärkas i sin nya situation. De erbjuder skräddarsydda 
hjälpinsatser för var och en av dem. Genom empati och medmänsklighet, samt med ett pro-
fessionellt förhållningssätt, bemöter vägledarna de boende efter deras behov. Vägledarna har 
också en stor respekt för dessa människor. När den boende känner en ömsesidig respekt till 
vägledaren kan den även få en ökad tilltro till omgivningen.  

Slutdiskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att beskriva det nystartade projektet Bostad först i Örebro. 
Vidare var syftet att få en förståelse för vägledarens roll och de boendes förändringsprocesser. 
Syftet var också att undersöka kvinnors situation i hemlöshet.   
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Sammanfattningsvis har studien visat att Bostad först i Örebro är en verksamhet som syftar 
till ge stöd och bostad åt människor som varit kroniskt hemlösa och genom detta de mest 
marginaliserade i samhället. Bostad först ger dessa individer, som har motivation till föränd-
ring, en andra chans till att förändra sin situation.  Intervjupersonerna i studien har vidare på-
visat att det är en lång process för den boende att gå från hemlöshet till att klara av en egen 
bostad.  Vägledaren har en stor betydelse för att den boende ska klara av bostaden och för att 
få stabilitet. Detta genom att de finns tillgängliga dygnet runt. De slutsatser studien har gett är 
att Bostad först skapar möjligheter till förändring genom bostaden och att den boende nu har 
någon att stötta sig mot vid motgångar. De har ett tryggt boende där de kan dra sig undan 
missbrukarvänner och samtidigt en trygghet i stödet som vägledaren ger dem. Trots att det 
inte finns något krav på drogfrihet har det framkommit från intervjupersonerna att det skett en 
minskning av missbruket för de boende. Detta har också tidigare forskning kring Bostad först 
visat (Se Collins mfl, 2012, Padgett mfl, 2010). Studien visar också på att kvinnorna är utsatta 
i hemlöshet men att deras situation förändras genom att få en bostad och stöd.  
 
Innan studien genomfördes tänkte vi att de boendes förändringsprocesser skulle vara större. 
Exempelvis att de återfått kontakt med sin familj och att de hade blivit mer samhällsintegre-
ade. Detta visade sig istället vara långsiktiga mål då Bostad först fokuserar på att klara av ett 
boende, och ge stöd i detta. Vägledarna arbetar utifrån den boendes önskemål och behov, där 
den boende i första hand ska kunna känna sig trygg i sitt nya hem. De möter den boende där 
den är och har förståelse för att förändringar tar tid. Att gå från hemlös till att erhålla en egen 
bostad är ett stort steg för de här människorna. De har varit hemlösa i många år och levt i 
skuggan av samhället. Detta visar på hur bostaden, som många tar för givet, kan vara en stor 
utmaning att klara av för någon annan. Eftersom projektet är nystartat är det för tidigt att se 
vilka permanenta förändringar projektet leder till hos de boende.  
 
Studien har också visat att målet de boende har, i första hand, utgår ifrån att kunna behålla 
sina lägenheter, vilket fem av sex har klarat av. Beskrivet är också att den som blev avhyst 
från sin bostad inte var redo för det ansvar som en bostad medför. Detta kan ha berott på att 
Bostad först inte såg att denne inte var tillräckligt motiverad för att klara av ett eget boende. 
Utifrån detta kan motivationen utredas ytterligare vid intervjuerna för att undvika individer 
som inte är redo för en egen bostad. Projektet har nu fem boende som det enligt vägledarna 
går bra för. Detta visar på en kvarboendesiffra på 83,3 %. En studie som gjorts i Helsingborg 
och studier från USA visar på 80 % i en kvarboendenivå (Kristansen & Espmarker, 2012 & 
Tsemberis, 2010). Bostad först i Örebro uppvisar just nu samma goda resultat.  
 
Att stämplas som avvikare är att under en lång tid få upprepade negativa reaktioner från sam-
hället i stort (Se Beckers, 2006) De boende har sedan tiden i hemlöshet stämplats av samhället 
vilket gör att de har en negativ självbild. Vägledarna stärker de boende genom beröm, vänlig-
het och respekt, vilket gör att deras negativa självkänsla förändras. Bostaden minskar också 
stämplingen och marginaliseringen. Skam och skuld uppstår i interaktion med andra (Se Coll-
lins, 2004). Studien har visat att kvinnor är mer utsatta än män i hemlöshet då de både stämp-
las som avvikare samt har fler skamkänslor än männen utifrån deras situation. Studien har 
visat att Bostad först kan stärka kvinnornas självbild genom interaktion med vägledarna, deras 
trygga signifikanta andra.  
 
Studien har visat att projektet i Örebro är det enda Bostad först-programmet i Sverige som har 
egensökande. I flera andra städer måste den hemlöse söka bistånd från Socialtjänsten för att 
antas till programmet. Det har också framkommit att Örebro kommun ser det positivt att Bo-
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stad först drivs av de två ideella organisationerna Verdandi och Ria Dorkas. Dessa verksam-
heter är väl etablerade i Örebro och har länge arbetat närmast de hemlösa.  Under 2008 pre-
senterades regeringens och ideella idéburna organisationers samarbetsavtal som skulle tydlig-
göra organisationernas roll i det svenska välfärdssamhället. Det har blivit en västerländsk 
trend att avveckla det offentliga ansvarstagandet och lägga mer ansvar på idéburna organisat-
ioner (Johansson, 2011). Denna nya mix, en välfärdshybrid, blir allt vanligare. Kommunen 
finansierar olika projekt inom idéburna organisationer och samarbetar med dem i större ut-
sträckning än tidigare. Denna studie har visat att Bostad först är finansierat av kommunen och 
överlåter ansvaret, att arbeta mot kronisk hemlöshet, till Verdandi och Ria Dorkas. Utifrån 
deras stora kunskap och erfarenhet kring hemlöshet har de en förståelse för hur modellen Bo-
stad först ska fungera för dessa individer, vilket är positivt ur den aspekten. Konsekvenserna 
blir dock att det offentliga välfärdssystemet återigen inte tar sitt ansvar för gruppen hemlösa.  
 
Praktisk tillämpning & studiens implikationer   
Genom denna studie kan förståelse nås om Bostad först och dess fördelar. Studiens teoretiska 
perspektiv och tidigare forskning kring hemlöshet och boendetrappan ger läsaren en bred bild 
av problematiken kring gruppen hemlösa. Vidare skapar detta en förståelse för hur Bostad 
först kan bidra till att minska den kroniska hemlösheten på ett nytt sätt. Tidigare forskning har 
visat att boendetrappmodellen börjar i fel ände med behandling som krav för rätten till en bo-
stad. Hur ska en hemlös individ klara av att sluta missbruka när denne lever på gatan? Bostad 
först kan därför vara en ny lösning mot hemlöshetsproblematiken. Studien kan läsas av de 
som berörs av hemlöshetsproblematik och dess insatser i Örebro kommun bland annat Social-
tjänsten.  
 
Förslag på fortsatt forskning  
Projektet är en pilotstudie under en treårsperiod och därför behövs vidare forskning efter pi-
lottidens slut för att följa upp utvecklingen kring Bostad först och de boende. Förslag till vi-
dare forskning är att göra longitudinella, eventuellt etnografiska, studier utifrån de boendes 
perspektiv här i Örebro. Vidare har vi sett att många studier utgår ifrån socialarbetarens, bo-
endestödjarens och chefernas perspektiv, vilket gör att dessa utgår ifrån aktörernas syn på de 
boende och inte utifrån de boendes egna berättelser. Därför behövs de hemlösas egna utsagor 
för att kunna hitta de bästa alternativen för dem och för att nå en ett helhetsperspektiv. 
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Detta är ett informationsbrev om en studie som vi avser att genomföra om projektet Bostad 
först. Vi hoppas att du har möjlighet att delta i en intervju om dina erfarenheter och kunskaper 
om projektet. 
 
Vi heter Caroline Malmquist och Johanna Hane och studerar termin 6 på Socionomprogram-
met på Örebro universitet. I utbildningen ingår att skriva en c-uppsats där vi valt att genom-
föra en studie om det nystartade projektet Bostad Först i Örebro.  
 
Syftet med studien är att få kunskap om projektets tillkomst och hur det har utvecklats. Vi är 
intresserade av att ta reda på vilka aktörer och samarbetspartners det finns i projektet och vi 
vill veta hur vägledarna uppfattar sitt arbete. Utifrån er kunskap vill vi bilda oss en uppfatt-
ning om projektets tillkomst och utveckling. Genom er kunskap vill vi veta hur de boendes 
levnadssituation såg ut innan de fick en bostad och hur deras livssituation har påverkats av att 
få en bostad inom projektets ram.  
 
Vi hoppas att du vill delta i denna studie och att vi får möjlighet att genomföra en intervju 
med dig. Tid och plats bestämmer vi gemensamt och intervjun beräknas ta 1 – 1,5 tim. Om du 
tillåter kommer vi att spela in intervjun på band. Materielet kommer att behandlas konfidenti-
ell enligt de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet har utformat (2011). 
 
Materialet från intervjuerna kommer endast att användas i forskningssyfte. 
Du deltar frivilligt och kan när som helst avbryta intervjun.   
 
Vi kommer att kontakta dig via epost eller telefon efter att du fått detta informationsbrev för 
att fråga om du vill delta i vår studie. Vi ser fram emot att få talas vid och att vi vid detta till-
fälle kan bestämma om tid och plats för ett sammanträffande.  
 
 
Med Vänliga Hälsningar  
  
  
Caroline Malmquist & Johanna Hane  
 
Handledare för uppsatsen är universitetsadjunkt Pia Aronsson och eventuella frågor om denna 
studie kan även besvaras av henne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2 

 
 

Samtycke 
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Härmed samtycker jag till att delta i studien om projektet Bostad först  
 
 
 
 
 
Namnunderskrift 
 
 
 
 
Namnförtydligande 
 
 
Ort och datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 3 

 

Intervjuguide för intervjuer med verksamhetsledaren och talesmannen från 
Verdandi  
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Örebro-modellen 

• Berätta om modellen Bostad i Örebro 
• Har du någon uppfattning om Örebro-modellen skiljer sig i jämförelse med andra Bo-

stad först -modeller i Sverige? 

Socialpolitik och bostadspolitik 

• Hur ser du på hemlösheten och boende situationen i Örebro? 
• Hur ser hyresvärdarnas roll ut i projektet?  
• Hur ser finansieringen ut i projektet?  

Sökandeprocessen  

• Hur går det till att få en lägenhet hos er? 
• Vilken målgrupp riktar ni er till? (Kategorierna 1-4 av hemlösa enligt socialstyrelsen).  
• Hur många ansökningar har ni haft till projektet?  
• Arbetar ni och tänker ni kring kvinnornas situation i hemlöshet?  

De boendes process 

• Hur arbetar ni för att hjälpa den boende att klara av en egen bostad?  
• Hur kan situationen ha sett ut för den boende innan han/hon kom till projektet?  
• Har du sett några förändringar kring den boende och dess situation sen den antogs?  
• Har ni någon speciell service att erbjuda den boende?  

 

Vägledarnas roll  

• Hur arbetar vägledarna?  
• Hur ser du på vägledarnas roll i förhållande till de boende?  

 

Alkohol, droger och psykisk ohälsa 

• På vilket sätt arbetar ni med de boendes psykiska ohälsa?  
• På vilket sätt arbetar ni med alkohol och drogrelaterade frågor? 

 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 4 
 
 
Intervjuguide till vägledarna 
 
Bakgrund om intervjupersonen 
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• Ålder 
• Utbildning 
• Tidigare erfarenheter 

 
Bostad först 
 

• Hur ser du på projektet? 
• Kan du beskriva för - och nackdelar? 

 
Vägledarnas roll 
 

• Hur många boende är du vägledare åt? 
• Är dina boende män eller kvinnor? 
• Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 
• Vilken uppfattning har du om ditt arbete och dess arbetsuppgifter? 

 
 De boende  
 

• Beskriv den boendes sociala situation innan hen fick kontakt med Bostad först. 
• Hur ser de individuella planerna ut? 
• Hur har situationer runt omkring förändrats för den boende? 
• På vilket sätt uppfattar du att den boende förändrats sedan hen antogs till projektet? 

(personligt) 
• Hur såg nätverket ut? 
• Ser du skillnader mellan män och kvinnors tidigare situation och deras situation idag? 

 
Alkohol, droger och psykisk ohälsa 
 

• Vilka problem har den boende? 
• Hur bearbetas dessa? 
• Har det skett någon förändring? 
• Ser du skillnader mellan män och kvinnor? 
• Ser du att din roll kan bidra till förändring? 

 
Trygghet  
 

• Innebär Bostad först att den enskildes sociala, ekonomiska och fysiska trygghet för-
ändras? 

• Vilken betydelse har det för personens trygghet att du arbetar som vägledare? 
 
Mening 
 

• Hur såg den boende på sitt liv innan den kom med i projektet? 
• Vilka känslor beskriver den boende när hen tänker tillbaka på livet som hemlös? 
• Hur ser den boende på sitt liv idag? 

 
 
Delaktighet och tillhörighet 
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• Har det skett några förändringar vad gäller den boendes nätverk? 
• Vilken betydelse har Bostad först haft för den eventuella förändringen? 
• Vilka kontakter har den boende med andra myndigheter? 
• Har den boendes fritidssituation förändras? 
• Kan du se att den boende har blivit mer samhällsengagerad? 

 
Interaktion 
 

• Hur ser kontakten mellan dig och den boende ut? 
• Vad gör du tillsammans med den boende?  
• Beskriv en dag som du kommer ihåg varit betydelsefull för den boende? 
• Hade du någon påverkan på det som var betydelsefullt? 
• Vad tycker du är det viktigaste i samspelet mellan dig och den boende? 
• Hur är du i kontakten med den boende? (Professionell, medmänniska) 
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