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Abstract	  
Our main aim with this study is to shed a light over the social workers opinions about what 

they believe will be the consequences of introducing Housing First in the city of Stockholm. 

We wanted to examine the social workers perceptions about how Housing First could change 

social workers. We analyzed our empirical material with the theoretical terms; justice, 

autonomy and intern role-conflict. The results and analysis showed that the social workers 

also found that Housing First seems to reduce the social workers intern role-conflict. We 

found that the reason might be that they do not have to choose between different expectations 

in the same extent as when they work with the continuum of care model. The result also 

showed that the social workers believed that the more independent the clients are towards the 

social services and the social workers demands, the more dependent the clients become 

towards the social workers, by the means of motivation work.   
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Inledning	  och	  forskningsproblem	  
 

I cannot understand how I am supposed to talk for an hour about something as 

Tsemberis1 

 

Sam Tsemberis är Housing first , han startade Pathways to housing år 1992 i 

New York, USA, vilken är en organisation som arbetar med hemlösa personer utifrån 

modellen Housing First (Pathways to housing). Detta citat är taget från en föreläsning i 

Stockholm där Sam Tsemberis deltog.  

Hemlöshet utgör enligt både internationell forskning och svenska myndigheters 

utvärderingar ett stort problem ur flera perspektiv. För samhället utgör hemlösheten problem 

ur humanitära, ekonomiska och sociala perspektiv (Socialstyrelsen, 2010a). För den enskilde 

skapar hemlösheten inte enbart en boendeproblematik utan också en sårbar exponering för 

olika hälsorisker såsom psykisk och fysisk ohälsa och missbruk, vilket i sin tur ofta leder till 

social utslagning (Socialstyrelsen, 2009a; Greenwood, Schaefer-McDaniel, Winkel & 

Tsemberis, 2005; Stergiopoulos, Dewa, Tanner, Chau, Pett & Connelly, 2010).  

År 2005 gjorde Socialstyrelsen en kartläggning av hemlösheten som visade att det då 

fanns ca 17 800 hemlösa personer i Sverige, av dessa var 75 % män (Socialstyrelsen, 2006). 

Tidigare kartläggningar åren 1993 och 1999 visar att hemlösheten i Sverige ökar över tid 

(a.a.). Forskning kring hemlöshet visar att det finns många orsaker till varför en individ blir 

hemlös, bland annat fattigdom, arbetslöshet, kriser i individens liv och bristande hjälp från 

socialtjänsten samt högre krav på bostadsmarknaden, så som inkomstkrav (Swärd, 1998; 

Makiwane, Tamasane & Schneider, 2010). De främsta orsakerna till kvinnornas hemlöshet 

finns ofta i familjesituationen, att de till exempel har blivit utsatta för våld av sin partner 

(Socialstyrelsen, 2006). Redan på 1960-talet uppmärksammades problemen med en ökad 

hemlöshet trots att Sverige hade en väl utvecklad välfärd (Socialstyrelsen, 2009b). Den 

svenska välfärden tycks inte ha haft någon effekt på att minska utsattheten för de hemlösa och 

förbättra deras villkor (a.a.). Enligt Börjeson (2005) pekar mycket på att roten till problemet 

ligger i just den svenska välfärdsstrukturen och att det finns brister i kunskaperna om vilka 

metoder och arbetssätt som är framgångsrika.  

                                                 
1 Dr. Sam Tsemberis (grundare och VD för Pathways to housing, housing first), föreläsning den 6 december 

2010 i Stockholm. 
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Trappstegsmodellen är den boendelösning som är det dominerande arbetssättet i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2010a). M  bo  i ett eget boende (Hansen 

Löfstrand, 2003). Målet med trappstegsmodellen är att klienten ska få ett eget långsiktigt 

boende och vägen dit består av olika typer av steg som klienten ska klara av för att kunna gå 

vidare (a.a. samt Sahlin, 1996). Stegen i trappan kan till exempel vara en träningslägenhet 

som hyrs ut till klienten av socialtjänsten, att i boendet ta del av vissa stödinsatser eller att bli 

nykter. De hemlösa kontrolleras noga i dessa trappstegsmodeller av socialtjänsten. Vanliga 

regler är bland andra alkohol- och drogfrihet och att följa sin behandlingsplan (Sahlin, 1996). 

Sahlin menar att trappstegsmodellen bidrar till en ökning av den sekundära 

bostadsmarknaden, det vill säga de lägenheter som hyrs ut i andrahand av 

förstahandsinnehavaren, då gruppen människor som inte klarar eget boende ständigt ökar. 

Även i Socialstyrelsens rapport (2010a) framgår att detta system ofta anses bevara problemet 

med hemlöshet. Enligt Socialstyrelsen (2009b) har kunskapen om boendelösningar varit 

alltför bristfällig och effektutvärderingar saknas i hög grad. 

I Socialtjänstlagen (2001:453) 2 kap. 2 § anges att kommunen har det yttersta ansvaret för 

de som vistas i kommunen. Hittills har socialarbetarna inom socialtjänsten vanligtvis enbart 

kunnat erbjuda insatser enligt trappstegsmodellen som bestäms efter de riktlinjer som varje 

enskild kommun tar fram (Socialstyrelsen, 2009b). Dessa riktlinjer tvingar socialarbetaren att 

ställa höga krav och strikta villkor för klienten som befinner sig i trappstegsmodellen för att 

denne ska få avancera uppåt (a.a.). Det faktum att klienten sällan vet vilka rättigheter och 

skyldigheter denne har inom socialtjänsten leder detta till att klienten sällan kan utnyttja alla 

de rättigheter som finns och dessutom skapar detta en osäkerhet i vad denne kan kräva 

(Johansson, 2007). Sammantaget leder detta till minskad brukarmedverkan för de hemlösa 

klienterna, det vill säga att klienternas autonomi och inflytande över insatserna är låg. 

Socialarbetaren tvingas kompromissa mellan klientens egna behov och de insatser som 

socialarbetarens organisation har att erbjuda klienten (a.a.). Trappstegsmodellen får kritik från 

bland annat svenska forskare som menar att modellen tenderar att hålla kvar individerna i 

hemlöshet och utanförskap genom att det går för långsamt och att trappstegsmodellen 

innehåller för många komplicerade steg som klienterna har svårt att uppnå (Sahlin, 2001). För 

att motverka hemlösheten på lång sikt krävs en permanent bostad och ett stöd som är anpassat 

enligt individens behov (Socialstyrelsen, 2009b). 

Bostad först är en ny modell som går ut på att den hemlöse ska erbjudas ett riktigt 

hyreskontrakt som inte innehåller några andra regler eller krav utöver de sedvanliga krav som 

ställs på alla hyresgäster (Socialstyrelsen, 2010a). Bostad först introduceras i Stockholms stad 
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under 2010 och ska pågå som ett projekt under 3 år (Socialtjänst- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad). Bostaden ska vara en vanlig lägenhet som är 

integrerad bland andra. Hotellhem eller kategoriboenden räknas inte hit. Vård, stöd och 

behandling är frivilligt för klienten och ges av kommunen. I modellen ingår dock att klienten 

ska ta emot ett besök per vecka av en socialarbetare. Socialstyrelsen (2010a) menar också att 

insatser ska erbjudas med bestämdhet till de klienter som anses behöva mer än enbart en 

bostad. Inom den svenska modellen av Bostad först finns en regel som ger socialtjänsten rätt 

att stå för hyreskontraktet under de första nio månaderna (Socialtjänst- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad). Först därefter kan kontraktet överlåtas till 

klienten om han eller hon har bott i lägenheten utan störningar och betalat sin hyra i tid (a.a.). 

Bostaden ses inom denna modell som en mänsklig rättighet, något som krävs för att individen 

ska kunna ta itu med andra problem som till exempel missbruk och skulder. Johansson (2007) 

menar att det finns en maktaspekt av mötet mellan klient och socialarbetare då klienten har 

sämre förutsättningar på grund av till exempel okunskap om sina rättigheter inom 

socialtjänsten. I och med att Bostad först skall grundas på klientens egna önskemål om 

insatser förändras därmed maktförhållandet (Socialstyrelsen, 2010a) Den nya modellen ska 

formellt sett göra att socialarbetarens kontrollfunktion minskar och att det istället finns 

utrymme för ökad brukarmedverkan och ökad autonomi för klienten (a.a.). Denna förändring 

är något av det mest centrala i skillnaderna mellan trappstegsmodellen och Bostad först.  

Socialarbetarna på socialtjänsten är den yrkesgrupp som i Stockholms stad kommer att ha 

det övergripande ansvaret för de klienter som är med i projektet Bostad först. Det är 

socialarbetarna som skall välja ut vilka klienter som ska få chansen att delta i projektet vilket 

medför att socialarbetarna har en avgörande position gentemot de hemlösa klienterna som här 

har en möjlighet att få en egen bostad. Därför anser vi att dessa socialarbetare är en viktig 

grupp att studera. Ytterligare en viktig orsak till att belysa socialarbetarna är att även det 

perspektivet ingår i en effektutvärdering som genomförs i slutrapporteringen av projektet 

Bostad först i november 2013 (Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms 

stad). Vi har inte funnit något empiriskt material i forskningen kring hur svenska 

socialarbetare uppfattar denna förändring av deras yrkesroll. Vi har heller inte funnit något 

empiriskt material som visar på hur socialarbetarna uppfattar att autonomin och rätten till lika 

villkor har förändrats för de klienter som är med i Bostad först varvid vi är intresserade av att 

få socialarbetarnas egna synpunkter. 
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Vi har funnit att självbestämmanderätt, oberoende, lika villkor och rättvisa är 

betydelsefulla och centrala begrepp i forskningen kring hur Bostad först ska användas. De är 

även centrala begrepp i forskningen kring vad som är viktigt för att få ett positivt utfall för 

klienten i Housing First. Därför vill vi veta hur socialarbetarna uppfattar dessa begrepp då det 

kan antas ha stor inverkan på hur socialarbetarna arbetar med klienterna i projektet och för 

vilket utfall projektet får. Vi har i studien haft svårt att särskilja begreppen rättvisa och lika 

villkor. Detta på grund av två orsaker; dels på grund av att intervjupersonerna likställde 

begreppen till stor del och dels på grund av att vi i vissa sammanhang anser att begreppen 

rättvisa och lika villkor kommer till sin rätt då vi slår samman begreppen till rätt till lika 

villkor. Därför kommer vi använda dessa tre begrepp; lika villkor, rättvisa och rätt till lika 

villkor parallellt. Vi vill studera hur svenska socialarbetare tror att modellen Bostad först 

kommer att påverka deras arbete med de hemlösa då klienterna då modellen syftar till att 

klienten ska komma att få ett större inflytande över sitt boende och insatserna, vilka hinder, 

möjligheter och motstridigheter socialarbetarna upplever att deras yrkesroll medför för deras 

möjligheter att hjälpa klienten att få mer självbestämmanderätt, oberoende, lika villkor och 

rättvisa. Vi har i Beauchamp och Childress (2009) uppmärksammat att autonomi i stort 

innebär självbestämmanderätt och oberoende, och att rättvisa enligt föregående författare 

innebär bland annat just lika villkor. Därmed anser vi att de teoretiska begreppen; autonomi 

och rättvisa, tangerar dessa fyra begrepp och gör dem möjliga att analysera. Vi har även tagit 

en del av rollteorin; intra-rollkonflikt, till hjälp i vår analys, där begreppen autonomi och 

rättvisa inte gav oss tillräckligt med verktyg. Autonomi, rättvisa och intra-rollkonflikt 

kommer därmed vara centrala teoretiska begrepp i vår studie. 
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Studiens	  syfte	  och	  frågeställningar	  

Syfte	  
Syftet med studien är att undersöka hur socialarbetare i Stockholms stad uppfattar att 

modellen Bostad först kan påverka hemlösa klienters autonomi och rätt till lika villkor.  

Frågeställningar	  

 Vad innebär begreppen rättvisa, lika villkor, oberoende och självbestämmanderätt för 

socialarbetare? 

 Upplever socialarbetare att arbetet med projektet Bostad först kan medföra 

förändringar för klientens rättvisa, lika villkor, oberoende och självbestämmanderätt 

och i så fall hur?  

 Hur upplever socialarbetare att deras yrkesroll i och med införandet av projektet 

Bostad först hindrar eller möjliggör för socialarbetaren att ge klienterna mer autonomi 

och rätt till lika villkor? 

Avgränsning	  
Vi har valt att studera ett antal utvalda socialarbetares uppfattningar om införandet av Bostad 

först i Stockholms stad. Modellen är geografiskt begränsad till ett fåtal kommuner i Sverige, 

bland annat Helsingborg och Stockholm. 

 Avgränsningen medför att vi inte har anspråk på att uttala oss för och låta resultaten 

generaliseras till annat än det som avgränsningen ger utrymme för. I vilken mån resultaten i 

Stockholm också gäller för de övriga kommunerna kan vara en öppen fråga, men det framstår 

inte som helt osannolikt att det som olika socialarbetare här uttrycker, skulle kunna äga sin 

relevans också för de andra kommuner där modellen införts.  

Centrala	  begrepp	  
Vi har valt att använda oss av Socialstyrelsens definitioner av studiens centrala begrepp då 

detta är den centrala tillsynsmyndigheten på området och som därmed kan anses ha en 

styrande funktion för begreppsutvecklingen (Socialstyrelsen, 2010b).  

Hemlöshet: Hemlös är den som sover utomhus, saknar en permanent bostad och är 

hänvisad till tillfälliga boenden såsom akutboende, härbärge eller jourboende (Socialstyrelsen, 

2009a). Hemlös är även den som är intagen/inskriven på anstalt eller institution och inte har 
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en planerad bostad efter utskrivning. Hemlösa är också de personer som bor hos vänner, 

släktingar eller annat tillfälligt boende eller har kontrakt kortare än tre månader (a.a.). 

Missbruk: Missbruk respektive beroende av alkohol och droger betecknar tillstånd enligt 

de kriterier som anges i DSM-IV eller ICD-10 (klassifikationssystem som används inom 

hälso- och sjukvården) (Socialstyrelsen, 2007). 

Psykisk sjukdom: Psykisk ohälsa betecknar de tillstånd enligt de kriterier som anges i 

DSM-IV eller ICD-10 (Socialstyrelsen, 2007). 

Trappstegsmodellen: En modell som används i Sverige för att hjälpa hemlösa personer till 

ett eget boende (Socialstyrelsen, 2009b). Modellen liknar den internationella 

vårdkedjemodellen (continuum of care) men har inte samma fokus på vårdbehovet hos den 

hemlöse. I trappstegsmodellen (även kallad boendetrappan) erbjuds den hemlöse att genom 

olika typer av boendeinsatser ta sig fram till målet som är att klara av ett eget boende (a.a.). 

Bostad först: Målet inom denna modell är att den hemlösa individen ska få ett permanent 

boende med ett eget kontrakt och att boendet ska vara separerat från vårdinsatser 

(Socialstyrelsen, 2009b; Socialstyrelsen, 2010a). Klienten åtar sig att ta emot ett besök per 

vecka under en begränsad tid av en socialarbetare och kommer att erbjudas vård och 

behandling vilken är frivillig för klienten att ta emot (a.a.). 

Housing first: Namnet på den ursprungliga modellen (Socialstyrelsen, 2010a). Vi kommer 

genom hela studien referera till modellen som Bostad först, då det är det namn som Sverige 

använder sig av. När vi refererar till internationell forskning använder vi oss av begreppet 

Housing First, då det finnas vissa skillnader i den svenska och ursprungliga amerikanska 

modellen och i hur modellen praktiseras i olika geografiska områden (a.a.). 

Disposition	  
Uppsatsen inleddes som nyligen visats med en kort beskrivning av forskningsproblemet, följt 

av studiens syfte, frågeställningar, avgränsningar och studiens centrala begrepp. Därefter 

redovisas först de grundläggande dragen i hemlöshetens utveckling i Sverige följt av en 

presentation av det internationella forskningsläget. Nästa avsnitt i studien behandlar de 

teoretiska begreppen som vi har valt att använda oss av och som följs av metod delen som 

innehåller bland annat urval och etiska ställningstaganden. Huvudfokus för studien behandlas 

i avsnittet resultat och analys följt av diskussion och förslag till vidare forskning. 
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Bakgrund	  och	  kunskapsläge	  
Detta kapitel ger en kort beskrivning av hur hemlösheten i Sverige har utvecklats över tid och 

en kortfattad översikt av både internationell och svensk forskning om hemlöshet och Housing 

First. 

Hemlöshetens	  utveckling	  
Hur många hemlösa personer det finns i Sverige är svårt att mäta. Knutagård och Swärd 

(2006) menar, med stöd av bland annat amerikansk forskning (för referenser se sid. 35 i 

Knutagård & Swärd, 2006) att tillförlitligheten i mätningarna kan variera då mätningarna 

oftast utförs under en kortare period. Till exempel kan mätningarna innehålla ett stort 

mörkertal som i sig döljer förhållanden om att hemlösa kan ha tillfälligt boende genom att de 

just då huserar hos vänner eller liknande. De hemlösa som oftast finns med i mätningarna är 

de kroniskt hemlösa som lever på gatan och sover på härbärgen (a.a.).  

Begreppet hemlöshet började användas i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 

(Swärd, 2008). I och med urbaniseringen blev det bostadsbrist i storstäderna (a.a.). Då en ny 

lagstiftning om lösdriveri tillkom, år 1885, byggdes härbärgen av olika slag. Det var då 

fattigvården som skulle vara ansvariga för de hemlösa (Knutagård & Nordfeldt, 2007). Dessa 

härbärgen har levt kvar i olika former, minskat i perioder, och för att under senare år återigen 

öka (Sahlin, 1992). Enligt Swärd (2008) har både synen på och rätten till bostad förändrats, 

detta i och med att samhället förändrats, från att ha varit ett bondesamhälle till att nu vara ett 

välfärdssamhälle. Under 1800-talet sågs hemmet som en plats för familjeliv och gemenskap. I 

slutet av 1800-talet blev det således normativt att ta en bostad, de som inte hade det, som till 

exempel lösdrivare, luffare och tiggare, passade helt enkelt inte in i samhällets gemenskap 

och därmed uppstod motsvarigheten till dagens hemlösa (a.a.).  

Under 1960-talets miljonprogram byggdes hemlösheten och härbärgen bort (Knutagård, 

2006), för att under 1980-talet återigen öka och ses som ett socialt problem, den ökande 

hemlösheten under 1990-talet uppmärksammades och härbärgena blev återigen en 

boendelösning i kommunerna. Dock fanns det redan under 1960- och 1970-talet kritik mot 

härbärgen som boendelösning för hemlösa och tanken växte då om att den hemlöse skulle bo i 

ett eget boende med en bättre standard än på ett härbärge (a.a.).  

Hemlöshetens	  omfattning	  i	  dagens	  Sverige	  

Runquist och Swärd (2001) påpekar att trots att allt fler medier, utredningar och politiker 

diskuterar och tar upp frågan om hemlöshet så ökar hemlösheten i Sverige ständigt i omfång. 
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Enligt Socialstyrelsen (1994; 2006) har de nationella kartläggningarna av hemlöshet visat att 

hemlösheten i Sverige har ökat från 9 903 hemlösa personer år 1993 till ca 17 800 år 2005. 

Ungefär 3 600 personer räknas till de som är mest utsatta och det är personer som inte har 

någon fast punkt utan sover ute och/eller på härbärgen. Ytterligare 4 700 personer saknar 

hyreskontrakt eller har ett kontrakt med kortare boende än tre månader och bor hos vänner 

eller släktingar på obestämd tid (a.a.). Hemlöshet drabbar även barnfamiljer. Ungefär 1500 till 

2000 barn i Sverige berörs av hemlöshet på något sätt varje år men mörkertalet antas vara 

mycket högre än det angivna (SOU 2005:88). 

Majoriteten av de hemlösa var män år 2006 och i relation till Sveriges befolkning var 

merparten utlandsfödda (Socialstyrelsen 2006). Genomsnittsåldern var vid mätningen 41 år 

för samtliga hemlösa i Sverige och den genomsnittliga perioden som de hade varit hemlösa 

var 1-3 år (a.a.). Det finns enligt Socialstyrelsen (2006) skillnader mellan hemlösa män och 

kvinnor och dessa är främst att många av de hemlösa kvinnorna har psykiska problem samt 

barn, medan männen har drogmissbruk (a.a.). Då människor har varit hemlösa under en längre 

period lider de ofta av kroppsliga åkommor, till exempel dålig munhälsa och psykisk ohälsa 

(Beijer, 2007). Hon menar att eftersom individen saknar adress bidrar det till svårigheter när 

det gäller insatser som till exempel LSS, lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, och tillgång till husläkare. Av alla hemlösa har 90 % haft kontakt med 

socialtjänsten (a.a.). Även inom socialtjänsten får männen oftast insatser för sitt missbruk och 

kvinnor för somatiska och psykiska besvär (Socialstyrelsen, 2006). En stor del av de hemlösa 

personerna har också fått ofrivilliga insatser som kriminalvård eller tvångsvård. Det är också 

få hemlösa som har ett avlönat arbete och de flesta uppbär sjukersättning, aktivitetsersättning 

eller ekonomiskt bistånd (a.a.). 

Hemlösheten finns även i mindre städer där det finns tillgång till bostäder men vissa 

grupper marginaliseras ändå och faller utanför systemet (Knutagård och Swärd, 2006). Swärd 

(1998) menar att hemlöshet kan bero på både strukturella faktorer och på individuella faktorer 

som arbetslöshet, dödsfall i familjen eller dylikt. Detta medför att hemlösheten inte elimineras 

bara för att det finns lägenheter att tillgå (a.a.).  

Perspektiv	  på	  hemlöshet	  	  	  

Några centrala begrepp som framkommit i forskningen när det gäller studenter inom socialt 

arbete och praktiserande socialarbetares uppfattning om hemlösa och synen på arbetet med 

- och ekonomiska 
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Olika studier visar dock olika resultat på vilka av dessa begrepp som är av vikt för arbetet 

med hemlösa. En studie som visar på att det är sociala relationer som är grundläggande för ett 

bra samarbete mellan socialarbetare och klienter med dubbeldiagnoser är Mancini, Lenhorst, 

Broderick och Bayliffs (2008) studie. De har undersökt vilka möjligheter och svårigheter 

harm reduction

fokuserar på att minska de risker som klientens leverne medför istället för att enbart försöka 

få klienten att till exempel bli drogfri. Ett viktigt resultat med studien är det som 

socialarbetarna anser vara det positiva med arbetssättet. Resultaten pekar på att en stabil och 

stark relation mellan socialarbetare och klient är viktigt i det sociala arbetet med individer 

som har dubbeldiagnoser, samt att dessa sociala relationer är det som medför att insatsen får 

ett positivt utfall (a.a.).  

Who wants to work with the poor 

and the homeless Studiens syfte är att undersöka vilka studenter på en 

masterutbildning i socialt arbete som under utbildningen kan tänka sig att arbeta med fattiga 

och hemlösa klienter. Forskaren har gjort en kvantitativ studie med 5793 respondenter. 

Resultaten visar att det främst är studenternas ideologiska utgångspunkter och personliga 

motivation som bidrar till att de vill arbeta med hemlösa. Studien visade att de studenter som 

sympatiserade med vänsterpolitiska åsikter oftare ville arbeta med fattiga och hemlösa än de 

studenter som sympatiserade med högerpolitiska åsikter. Det som spelar mindre roll är till 

exempel tidigare erfarenheter av socialt arbete (a.a.).  

I Zuffereys (2008) studie framkommer liknande resultat. Zufferey har undersökt hur 

socialarbetare i Australien ser på sin yrkesroll och på hemlöshet. Forskaren har genomfört 39 

kvalitativa intervjuer och analyserat dessa utifrån en socialkonstruktivistisk utgångspunkt. Det 

framkom att socialarbetarnas dilemman som påverkade deras arbete främst var politiska och 

ekonomiska beslut vilket även påverkade deras relationer med de hemlösa klienterna (a.a.).  

En studie som visat hur blivande socialarbetare klassificerar individer som skulle kunna 

vara hemlösa enbart genom att se en kort vinjett med olika individer är gjord av Kane, Green 

och Jacobs (2010). Studien omfattar 207 respondenter och alla fick se en vinjett var med en 

individ. Vinjetterna visade fyra personer, en äldre man, en yngre man, en äldre kvinna och en 

yngre kvinna där samtliga befann sig i närheten av motorvägar, individerna talar med sig 

själva, är smala och ser sköra ut. Det visade sig att socialarbetarna hade många fördomar om 

personer bland annat grundat på utseende, uppförande och det sammanhang som individen 

vistas i. Socialarbetarna kopplar samman individerna med alkohol, droger, psykisk sjukdom 
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och andra sjukdomar som sammankopplas med dålig hygien enbart genom att titta på dem. 

Studien visade att vinjettpersonernas ålder och kön spelar in i hur socialarbetarna tolkade 

vinjetterna. Till exempel uppfattade majoriteten av blivande socialarbetare att den äldre 

kvinnan i vinjetten var hemlös på grund av platsen hon befann sig på (a.a.). 

Går	  det	  att	  finna	  hemlöshetens	  möjliga	  orsaker?	  

Swärd (2001) menar att på grund av den begränsade forskningen om modern hemlöshet är det 

mycket svårt att hitta en entydig bild av hemlösheten. Enligt Socialstyrelsen (2005) är 

hemlöshet både ett individuellt problem såväl som ett bostadspolitiskt. En möjlig orsak är att 

kraven på hyresgästerna blivit allt hårdare och många kommuner har inte längre någon egen 

bostadsförmedling (Boverket, 2000). Detta i samband med att många individer har 

betalningsanmärkningar, inget fast arbete eller inkomst vilket gör det svårt för bostadslösa att 

få ett eget boende (SOU 2001: 95). Enligt Flyghed (2001) är det svårt att få ett hyreskontrakt 

om personen en gång har blivit vräkt. Detta på grund av att hyresvärdarna i större utsträckning 

söker information om den potentielle hyresgästen genom kreditupplysning och referenser från 

tidigare hyresvärdar. Enligt Blid (2008) är ofta höga hyror och psykisk ohälsa något som 

medför att hemlösheten ökar i Sverige. Drygt 50 procent av alla vräkningsärenden går så långt 

som till en vräkning av hyresgästen (SOU 2001:95).  

Swärd (1998) har låtit hemlösa själva beskriva varför de blev hemlösa. Resultatet pekar på 

att enskilda händelser, till exempel att de ej fått stöd av socialtjänsten vid akuta situationer, 

personliga kriser samt att egna val har varit utlösande orsaker till hemlösheten. Swärd (1998) 

har dock funnit att hemlöshet är något som skapas på olika nivåer. Han har i sin artikel 

synliggjort ett antal nivåer som till exempel ekonomiska förändringar, strukturella faktorer 

som arbetslöshet och fattigdom, ogynnsamma faktorer för individen som olycksfall eller 

sjukdom, samt faktorer som upprätthåller den redan befintliga hemlösheten hos en individ 

(a.a.). Swärd (1998) resonerar kring att de strukturella förhållandena i samhället, till exempel 

fattigdom, leder till att en grupp individer blir potentiellt hemlösa. Drabbas dessa individer av 

ytterligare negativa händelser kan detta bli en utlösande faktor för ett vidmakthållande av 

hemlösheten (a.a.). Makiwane et al. (2010) har med sin studie visat hur hemlösa personer i 

Sydafrika ser på orsakerna till deras hemlöshet. Majoriteten av de hemlösa personerna hade 

haft dysfunktionell uppväxt. Andra orsaker var exempelvis, precis som Swärd (1998) 

beskriver, fattigdom, arbetslöshet, personliga kriser samt brist på bostäder i lämplig prisklass 

(Makiwane et al. 2010). Liktydiga resultat visar Warnes och Cranes (2006) studie. De har 

undersökt vilka orsaker och faktorer som varit utlösande för att de äldre hemlösa männen som 

var med i studien blev hemlösa. Precis som i föregående forskning framkom det att personligt 
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missgynnsamma faktorer, negativa händelser samt ett bristande välfärdssystem sammantaget 

har medverkat till att dessa individer är hemlösa. Även i denna studie framkom det att vissa 

hemlösa upplever att det var deras eget handlande som orsakade hemlösheten snarare än på 

grund av externa orsaker (a.a.).  

Trappstegsmodellen	  som	  dagens	  boendelösning	  

Härbärgen ses idag ofta som en del av trappstegsmodellen, ett akutboende som ska utgöra det 

första, lägsta steget för den hemlöse mot ett eget boende (Knutagård, 2006). Trots detta utgör 

härbärgen ofta en långsiktig lösning på problemet, en bidragande effekt till ett 

vidmakthållande av den sekundära bostadsmarknaden (Sahlin, 1996). Denna marknad 

beskrivs av Knutagård (2006) som en bostadspolitik som styrs av socialtjänsten som äger 

kontrakten och som i sin tur hyr ut bostäderna till de före detta hemlösa och sedan får de 

genom trappstegsmodellen bevisa att de klarar av att bo i ett eget boende. Sahlin (1996) 

beskriver att andrahandsmarknaden i teorin skall vara en väg in till den reguljära 

bostadsmarknaden, men att det tenderar att bli långvariga och att ruljangsen inte är särskilt 

hög på lägenheterna. 

Knutagård och 

under många år har handlat om trappstegsmodellen och sociala kontrakt. En kartläggning 

gjord av Socialstyrelsen (2009b) visar att 7 av 10 kommuner använder sig av den här typen av 

andrahandskontrakt och att det även i vissa fall finns personer som bor i stödboenden utan att 

egentligen behöva den typen av kostsamma boenden och skulle klara av ett eget boende.  

Detta är en konsekvens av bristen på bostäder i vissa kommuner, vilket leder till att fokus 

flyttas från personer som verkligen är i behov av stödinsatser till personer vars enda problem 

är att de inte har kommit in på den ordinarie bostadsmarknaden (a.a.).  

Knutagård och Swärd (2006) pekar på att trender som funnits inom arbetet mot hemlöshet 

har kantats av akuta lösningar och en form av undangömmande av de hemlösa personer, då 

detta inte anses önskvärt att visa upp. Gruppen hemlösa är en utsatt grupp då de förutom 

bostadsproblemet hör till samhällets bottenskikt, ofta är de fattiga, de har ofta en både psykisk 

och fysisk ohälsa som åstadkommits genom åren som hemlösa. Lösningar i form av härbärgen 

kritiseras då de snarare bibehåller hemlösheten än motverkar den (a.a.). Härbärgen, ofta i 

frivilliga organisationers regi, har ofta ett samarbete med socialtjänsten (Knutagård & 

olika kategorier av människor stärks därmed, detta blir en tyngdpunkt i varför härbärgen 

måste finnas. Istället för att dessa instanser är tänkta som att vara en lösning i ett akut läge blir 
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de, härbärgena, ofta en slutgiltig lösning för den hemlöse. Knutagård och Nordfeldt menar att 

det inte finns några starka belägg för att härbärgen klarar av att föra sina klienter vidare till 

kommunernas trappstegsmodeller och så småningom egna lägenheter. En sammanfattande 

slutsats som skulle kunna dras är att härbärgen cementerar hemlösheten, bibehåller dess 

nödvändiga funktion för de hemlösa och bidrar inte till att situationen för de hemlösa i det 

långa loppet förändras (a.a.) 

Närhetsprincipen och normaliseringsprincipen har varit starka i socialtjänstens arbete med 

hemlösa klienter (Knutagård och Nordfeldt, 2007). Närhetsprincipen går ut på att den hemlöse 

ska erbjudas öppenvård i den kommun som han eller hon tillhör och normaliseringsprincipen 

beskriver det normala boendet för den som tidigare har varit hemlös (a.a.). 

Insatser	  för	  hemlösa	  klienter	  

hur Sveriges kommuner arbetar för att minska hemlösheten. Forskarens syfte är att undersöka 

vilka skillnader och likheter som finns och vilka faktorer som bidrar till hemlöshet. Blid har 

skiljt mellan två typer av interventioner mot hemlöshet, den ena är preventiv innan 

hemlösheten uppstår och den andra är åtgärder för redan hemlösa personer. Studien har 

använt både kvantitativ och kvalitativ metod. Forskaren jämför bland annat 

trappstegsmodellen och Housing First. Resultaten visar främst att ett stabilt boende leder till 

att individerna känner större livsglädje. Studien visar även att höga hyror och psykisk ohälsa 

bidrar till en ökning av hemlösheten (a.a.). Blid (2008) beskriver att graderna av 

normalisering, omsorg samt permanens i boendet är grundläggande för de olika 

boendeinsatserna. Han beskriver att trappstegsmodellen har ett minimum av normalitet då 

boendet ofta är förlagt till en institution, härbärge eller liknande. Boendeformerna är även 

oftast mycket temporära. Detta i kontrast till Housing First som har en tydlig permanensgrad 

och ofta även en hög normalitetsgrad, där boendekontraktet ofta är permanent från början och 

boendet är en vanlig hyreslägenhet. Kontentan av studien är att dessa dimensioner måste 

matchas till klientens önskemål och behov (a.a.).  

Ett sätt att tillfälligt åtgärda hemlöshet är genom härbärgen. Swärd (1998) menar att studier 

dock har visat att härbärgen kan medföra en cementerande effekt av hemlösheten. Swärd har 

gjort en kvalitativ studie som visat att ju längre tid som personen befunnit sig i hemlöshet, 

desto svårare är det att komma ur den (a.a.). 

Detta resultat kan ses i relation till Padgetts (2007) studie som syftar till att genom 40 

intervjuer med personer med psykisk ohälsa undersöka hur de . 

Resultatet visar att före detta hemlösa med allvarlig psykisk sjukdom kan ha ett eget 
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självständigt boende. Resultatet visar också att boendet skapar en trygghet men att utöver 

bostaden behövs psykiatrisk behandling (a.a.).  

En studie som undersöker hur socialarbetare bör arbeta med hemlösa klienter för att få 

bästa resultat är Mowbray, Thrasher, Cohen och Bybees (1996) studie. De har gjort en 

kvalitativ studie med två fokusgrupper och resultaten analyserades sedan även kvantitativt. 

Intervjupersonerna var socialarbetare som hade avslutat insatser med personer som var 

hemlösa och psykiskt sjuka. De resultat som framkom var att socialarbetare som arbetar med 

hemlösa och psykisk sjuka bör vara välutbildade och kunniga inom området och väl insatta i 

de svårigheter som det medför att vara både hemlös och psykiskt sjuk. Det behövs även 

insatser som är långvariga och stabila då en god relation mellan klient och socialarbetare är av 

stor vikt för ett positivt utfall (a.a.).  

Är	  Housing	  First	  en	  lösning	  på	  hemlösheten?	  

Greenwood et al. (2005) har gjort en jämförande studie mellan modellen Housing First och 

trappstegsmodellen. De genomförde en longitudinell studie med ett antal hemlösa, varav en 

del av de hemlösa fick insatser enligt Housing First och kontrollgruppen fick insatser enligt 

trappstegsmodellen. Resultatet visar på en relation mellan insatser enligt Housing First och 

minskad hemlöshet och ökat eget val. Studiens resultat visar också att ökat eget val har en 

positiv effekt på psykisk ohälsa (a.a.). Ytterligare en studie med snarlikt resultat är Gulcur, 

Tsemberis, Stefancic och Greenwood (2007). Denna studie visar också att vård tillsammans 

med Housing First har en positiv inverkan för integrationen i samhället.  

Som kontrast till alla dessa positiva resultat har Kertesz, Crouch, Milby, Cusimano och 

Schumacher (2009) gjort en studie som undersöker forskningen om Housing First och 

trappstegsmodellen. De har framförallt studerat resultaten av de olika studierna samt deras 

metoder. I artikeln framkommer att den övriga forskningens urval till största del består av 

individer med psykisk ohälsa. Forskarnas resultat visar att försiktighet bör beaktas när det 

kommer till att generalisera de positiva resultaten av forskningen om Housing First då det 

gäller individer med missbruk. De konstaterar att ingen studie har undersökt vilka 

konsekvenser Housing First får för hemlösa individer med aktivt missbruk. Forskarna har sett 

ett mönster i forskningen kring effektiviteten i Housing First som visat att tidigare forskare 

valt respondenter med psykisk ohälsa och därmed valt bort personer med missbruk (a.a.). 

Kertesz et al. (2009) skriver att de misstänker att detta kan påverka resultaten i de tidigare 

studierna i positiv bemärkelse.  
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Tsemberis, Ronda och Eisenberg (2000) visar i sin longitudinella studie att hemlösa 

klienter med psykisk ohälsa klarar av att ha ett eget boende om de har tillgång till stöd och 

nödvändiga insatser. Liknande resultat visar Padgett, Gulcur och Tsemberis (2006). De 

undersöker bland annat vilket utfallet blir då hemlösa personer med missbruk och psykisk 

ohälsa får insatser antingen enligt Housing First eller enligt traditionella modeller. Det är en 

longitudinell studie som pågick under 48 månader. Resultaten visade att de personer som fått 

behandling innan boende blev bundna till behandling i större utsträckning än de som fick 

insatser enligt Housing first. Däremot visade studien ingen skillnad på alkohol- och narkotika-

användning mellan de två modellerna. Resultaten pekar på att personer med dubbla diagnoser 

kan behålla egen bostad utan att öka sitt missbruk (a.a.). 

En av de studier som pekar på vilket faktiskt utfall Housing First fått är Stefancic och 

Tsemberis (2007) studie. Det är en kvantitativ studie som undersöker hur boendesituationen 

ser ut en tid efter att klienten har fått insatser enligt Housing First. Resultatet visar att 

individer som fått dessa insatser i större utsträckning har boende än de som fått insatser enligt 

trappstegsmodellen. Deras resultat visar att nästan 70 % av de som fått bostad enligt Housing 

First fortfarande har bostad efter 4 år (a.a.).  

Ytterligare en studie som visar på liknande resultat är Pearson, Montgomery och Locke 

(2009). Studiens syfte är att undersöka hur bostadssituationen ser ut under 12 månader för en 

grupp hemlösa som fått bostad genom Housing First. Resultatet visar att 84 % av klienterna 

fortfarande ingick i Housing First efter 12 månader och hälften av alla spenderade varje natt i 

sin bostad och de andra klienterna spenderade en del av tiden på annan plats (a.a.).  

Ännu en studie som undersöker resultaten av Housing First är Gulcur, Stefancic, Shinn, 

Tsemberis och Fisher (2003). Det är en kvalitativ longitudinell studie som undersöker 

huruvida de hemlösa personerna har ett boende. Resultatet visar att de personer som fått 

bostad genom Housing First spenderar mindre tid på psykiatriska institutioner än 

kontrollgruppen som fick insatser enligt trappstegsmodellen. De menar att Housing First är 

mer kostnadseffektivt än annan vård, då modellen reducerar psykiatrisk vård och hemlöshet 

(a.a.).   

För att undersöka hur nöjda klienterna är som fått insatser enlig antingen Housing First 

eller  har Robbins, Callahan och Monahan (2009) gjort en 

studie. Resultatet visar att det finns ett större krav på behandling av psykisk ohälsa i 

i 

enlighet med Housing First mer sällan kräver att klienterna måste ingå i behandling för att få 
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behålla sitt boende. Studien visar också att det inte finns någon skillnad mellan hur nöjda de 

boende är inom de olika insatserna (a.a.). 

Sammanfattning	  
Det finns flera slutsatser att dra ur den tidigare forskningen kring hemlöshet. Bland annat 

visar rapporter på att hemlösheten i Sverige ökar och att hemlöshet även existerar på platser 

där det inte finns någon bostadsbrist (Knutagård & Swärd, 2006; Runquist & Swärd, 2001; 

Socialstyrelsen, 2006). Forskningen visar att faktorer som fattigdom, personliga kriser och 

egna val ökar riskerna för att individen ska falla in i hemlöshet (Makiwane et al. 2010; Swärd, 

1998; Warnes et al. 2006). Generellt sett visar forskning att Housing First har ett positivt 

utfall på hemlöshet (Padgett et al. 2006). Värt att notera är att en stor del av den forskning 

som finns fokuserar på individer med psykisk ohälsa. Detta gör att forskningen blir något 

snedvriden och att det inte är helt oproblematiskt att generalisera resultaten till de hemlösa 

individerna som har en missbruksproblematik vilket har uppmärksammats av bland annat 

Kertesz et al. (2009). Forskningen visar att personer som får insatser enligt Housing First 

modellen i stor utsträckning bor kvar i det boendet även vid ett senare mättillfälle (Pearson, et 

al. 2009; Gulcur, et al. 2003). Forskning har också visat att eget inflytande bland de hemlösa 

klienterna är viktigt och att hemlösa individer som har varit delaktiga i beslutandet kring 

behandling och insatser har visat en positiv förändring på det psykiska måendet och för 

integrationen i samhället (Greenwood et al. 2005; Gulcur et al. 2007). 

 Vi har också kunnat se att gemensamt för i princip all tidigare forskning är att långsiktiga 

insatser samt goda sociala relationer mellan socialarbetare och klient skapar ett positivt utfall 

av insatserna för de hemlösa (Mancini et al. 2008). Ett viktigt resultat är också att 

socialarbetares egen motivation är av vikt för en lyckad insats med hemlösa klienter (Perry, 

2003). 

I de flesta artiklar finns ingen explicit teori som kan förklara fenomenet hemlöshet, dess 

orsaker eller lösningar. Metoderna i artiklarna varierar, från kvantitativa enkätundersökningar, 

kunskapsöversikter till kvalitativa longitudinella studier. Detta påverkar resultaten och 

därmed även slutsatserna. Något vi uppmärksammade är att vid flertalet internationella studier 

har ersättning utgått till de hemlösa vid intervjutillfället. Eftersom det är ekonomiskt utsatta 

individer forskarna har intervjuat kan det antas att betalningen vägde tungt vid individernas 

övervägande om sitt deltagande i studien. Vi anser att det är problematiskt då vi inte vet 
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bakgrunden till ersättningen och inte kan undersöka vidden av den etiska problematiken kring 

detta val.  

Denna forskningsgenomgång har visat att vissa modeller är verkningslösa vad gäller 

minskningen av hemlösheten. Det finns relativt lite forskning som talar för 

trappstegsmodellen effektivitet men trots detta är det den vanligaste insatsen mot hemlöshet. 

Resultatet av forskningsgenomgången pekar också på att Housing First och långsiktiga 

lösningar med stabilt boende har gett positivare utfall än trappstegsmodellen och att 

trappstegsmodellen som innehåller kortsiktiga och osäkra boenden snarare cementerar 

hemlösheten än att avhjälpa den (Blid, 2008; Swärd, 1998). 
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Teoretiska	  begrepp	  
I detta kapitel beskrivs de analysverktyg som vi kommer att använda för att analysera vårt 

empiriska material. Vi kommer beskriva de teoretiska begreppen rättvisa och autonomi samt 

begreppet intra-rollkonflikt som härstammar från rollteorin.  

Autonomi begreppet kommer vi att använda oss av så som Beauchamp och Childress 

(2009) beskriver det. Rättvisa så som Beauchamp och Childress beskriver det och intra-

rollkonflikt beskrivet av Allardt (1985) och Aubert (1979). 

Autonomi	  
Autonomi härstammar från grekiskans autos och nomos, vilket betyder ungefär självstyre 

(egen översättning, Beauchamp & Childress, 2009). Begreppet syftar, inom sjukvården, till att 

se graden av individens medverkan i beslutsfattande inom dennes vård. Inom socialt arbete 

handlar det om vilken grad av självbestämmande klinten har i förhållande till socialarbetaren. 

Det som autonomi dock betyder är att en individ är autonom om denne handlar fritt utifrån en 

egen agenda, fri från påverkan av andra individer. Beauchamp och Childress menar att 

autonomi kan analyseras genom att använda sig av tre punkter; är individens handling 

avsiktlig, har denne en förståelse av handlingen och valet och är individens handling 

kontrollerad av någon/något annan/annat? De två sista punkterna kan variera i styrka, men 

den första punkten, om individens handling är avsiktlig eller ej, finns det bara två svar till, 

antingen ja eller nej. De punkter som kan variera i styrka måste dock ha ett visst mått av 

substans. Sammanfattningsvis så är autonomi något som kan variera, dock måste kriteriet att 

individen handlat avsiktligt vara uppfyllt (a.a.).  

Beauchamp och Childress (2009) menar att om tankesättet vänds, och om vi i stället ser till 

hur en individs autonomi respekteras, så innebär det att respektera dennes rätt till att ha 

åsikter, göra val och sedan agera utifrån detta. För att som professionell socialarbetare och 

som medmänniska kunna uppnå respekten för andra individers autonomi och även bygga upp 

den krävs det både respekterande handlingar och attityder. Det betyder i praktiken att 

respektera och hjälpa individer att till exempel ta egna beslut och stå för sina åsikter. Detta 

medför både att en individ både som socialarbetare och medmänniska har vissa skyldigheter 

gentemot andra individer, i det här fallet klienter, till exempel att se till att vare sig sin egen 

eller andras autonomi skapar hinder eller förstör för andra individers situation och autonomi 

(a.a.). Beauchamp och Childress (2009) menar att det faktum att en individ är styrd av en 

auktoritet inte betyder detsamma som bristande autonomi hos individen. Har individen 
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accepterat denna auktoritet kan individen ses som autonom om de övriga kraven för ett 

autonomt handlande är uppfyllda. Detta då det är individens egna val att acceptera 

auktoriteten (a.a.).  

Det beskrivs tydligt i Beauchamp och Childress (2009) att en autonom individ inte är 

skyldig att ta egna beslut utan att det är en rättighet. Dock kan det ses som att individen gör ett 

val då denne väljer bort beslutsfattandet. I vissa fall är det heller inte önskvärt att 

socialarbetare respekterar klientens autonomi om denne till exempel är inne i ett pågående 

missbruk, då klienten inte kan agera tillräckligt autonomt till förmån för sitt eget bästa (a.a.).  

Något som Beauchamp och Childress (2009) problematiserar är vilka individer som är 

kompetenta att ta beslut eller utföra vissa handlingar och om individen har den kompetens 

som krävs för att ta ett autonomt beslut. Kompetens i detta sammanhang är förmågan att ta ett 

beslut och genomföra en uppgift på ett adekvat sätt. Denna förmåga är något som både ändras 

genom tid och i olika kontexter. De krav som finns på ett kompetent övervägande av en 

individ är att dennes kognitiva egenskaper är tillräckliga och självständighet vid både 

övervägandet och beslutsfattandet (a.a.). 

 För att en socialarbetare ska kunna bedöma huruvida en klient är kompetent nog att ta ett 

rationellt och autonomt beslut används en bedömningsgrund i tre delar (Beauchamp & 

Childress, 2009). Dessa delar är; klientens förmåga att beskriva vad denne vill, klientens 

förmåga att förstå information och förstå dennes situation, och att kunna ta beslut utifrån en 

konsekvensbedömning. Socialarbetaren behöver först och främst bedöma hur pass kompetent 

klienten behöver vara för att kunna ta ett rationellt beslut. Utifrån det kan socialarbetaren 

sedan göra en bedömning om klientens kompetens är tillräcklig för beslutet i fråga (a.a.). 

Beauchamp och Childress menar att kompetens är något som den professionelle behöver 

överväga för att kunna bedöma om klienten i fråga kan ge ett informerat samtycke. Informerat 

samtycke innebär att klienten får information om valet i fråga och ger samtycke till att 

medverka och tacka ja till erbjudandet. Självklart hör det här också till att klienten kan tacka 

nej och därmed avböja erbjudandet (a.a.). 

Detta kopplas till autonomi genom att ett informerat samtycke bibehåller klientens 

autonomiska val (Beauchamp & Childress, 2009). Det informerade samtycket bidrar till 

upprätthållande av klientens autonomi genom att undvika missuppfattningar, tvång, 

manipulationer och för att ge klienten den relevanta informationen som situationen kräver för 

maximal förståelse. Vilken information som krävs är högst individuellt och det är upp till 

socialarbetaren att göra bedömningen i varje enskilt fall. Undanhållande av information får 
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endast ske om socialarbetaren anser att det absolut nödvändigt och att klienten i fråga skulle 

fara illa av att ta del av informationen (a.a.).  

Rättvisa	  
Distributiv rättvisa (Beauchamp & Childress, 2009) är en adekvat fördelning av de rättigheter 

och skyldigheter som de beslutade reglerna och lagarna som finns i samhället medför, som 

skattebetalning, ägande, privilegium och liknande (a.a.). Det handlar enligt Beauchamp och 

Childress i det stora hela om rättigheter och skyldigheter som en medborgare har i samhället, 

dock ingår inte straffrättsliga frågor i distributiv rättvisan. 

Beauchamp och Childress (2009) skiljer mellan en formell rättviseprincip och en materiell 

rättviseprincip. Den förstnämnda innebär att:  

 

Equals must be treated equally, and unequals 

Childress, 2009, sid. 242)  

 

Vad jämlikar innebär i praktiken är ingenting den formella rättvisan beskriver, vilket är 

svaret på varför det enbart är en formell princip. Den formella rättviseprincipen är vad 

samtliga teorier om rättvisa i grunden innehåller (a.a.).  

Den distributiva rättvisan (Beauchamp & Childress, 2009) ska på något sätt fördelas 

mellan individerna i ett samhälle och detta görs med hjälp av de materiella 

rättviseprinciperna. Författarna räknar upp sex olika principer för hur den distributiva 

rättvisan kan fördelas. Dessa principer är, efter en egen översättning ur Beauchamp & 

Childress (2009, sid. 242);  

till varje person: 

 

1. lika stor del 

2. utifrån behov 

3. utifrån strävan 

4. utifrån vad denne bidragit med 

5. utifrån vad denne är förtjänt 

6. utifrån utbyten på den fria marknaden 
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Samhällen kan använda sig av flera av de materiella rättviseprinciperna i olika situationer 

(Beauchamp & Childress, 2009). Exempel kan vara i sjukvården där varje individ får vad de 

behöver utefter behov, till varje individ utifrån att ha gjort sig förtjänt passar däremot bättre in 

i arbetslivet, där lönen kommer om arbetstagaren har gjort sig förtjänt den. Beauchamp & 

Childress poängterar att ett behov i detta sammanhang är ett basalt behov, det vill säga att får 

individen inte detta behov tillgodosett så uppstår skador eller mycket negativa konsekvenser 

för klienten.  

Beauchamp & Childress (2009) tar upp hur samhället bör väga upp för vissa tillstånd hos 

en individ. Beauchamp & Childress beskriver dessa som oförtjänta ofördelaktiga tillstånd, 

därför kommer detta begrepp användas i fortsättningen.  Författarna tar upp att oförtjänta 

fördelaktiga tillstånd inte ska ligga till grund för att få fördelar i den materialistiska 

distributiva rättvisan, likväl som att oförtjänta ofördelaktiga tillstånd inte får ligga till grund 

för nekande av denna rättvisa. Med oförtjänta tillstånd menas sådana som individen ej kan rå 

för. Till exempel funktionshinder och psykisk sjukdom (a.a.). Det skulle även kunna vara de 

skador en individ kan åsamkas på grund av ett tungt missbruk, detta då individen under den 

tid skadorna tillkom kan ha haft svårt att förbättra sin situation och avstå drogerna eller 

alkoholen (Beijer, 2007). Att ett tillstånd är antingen fördelaktigt eller ofördelaktigt innebär 

helt enkelt att de antingen medför positiva eller negativa konsekvenser för individen 

(Beauchamp & Childress, 2009). Författarna menar att alla ska ha rättvisa möjligheter i 

samhället. Rättvisa är i denna aspekt att skapa så rättvisa möjligheter för alla i samhället som 

det bara är möjligt, vilket innebär att samhället, i detta fall socialarbetare, så långt det är 

möjligt försöker att väga upp för de oförtjänta ofördelaktiga tillstånd en klient befinner sig i 

(a.a.).  

Intra-‐rollkonflikt	  
Konflikter uppstår då en person, rollinnehavaren, hamnar i konflikt mellan upplevda 

förväntningar på sin position från olika parters intressen (Allardt, 1985; Aubert, 1979). 

Samma position, till exempel socialarbetarens yrkesroll, beläggs med olika rollbeteenden från 

olika håll. Det kallas intra-rollkonflikt (a.a.) Ett exempel är att rollen som socialarbetare bland 

annat innebär att å ena sidan hjälpa klienten men å andra sidan är styrd av riktlinjer och lagar 

som ska uppfyllas och en arbetspolicy som beskriver hur arbete ska gå till. Då skapas en 

konflikt i rolluppsättningen (yrkesrollen) som möts av förväntningar som är olika beroende på 

utifrån vem betraktaren är och vad som förväntas (Allardt, 1985). Med hjälp av Auberts 

(1979) beskrivning av rolluppsättning skulle det kunna se ut på följande sätt för en 

socialarbetare. Han beskriver att olika roller har olika många beröringspunkter, det vill säga 
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hur många olika delar som just den tänkta rollen vänder sig till och där det kan skapas 

konflikter (a.a.). I socialarbetarens fall är beröringspunkterna främst klienterna å ena sidan 

och riktlinjer, arbetsplats och kollegor å andra sidan. Andra beröringspunkter som är värda att 

nämna kan vara anhöriga till klienten eller andra sjukvårdsinstanser där socialarbetaren 

företräder sin klient. Detta kan ses som en grund till en förståelse för de olika rollkonflikter 

som kan uppstå hos socialarbetaren vilka bidrar till situationer i arbetet som socialarbetare 

som verka både positivt och negativt. 

Olika skäl som nämns om varför människor väljer att följa den uppsättning normer som 

existerar är till exempel straff, belöningar, lojalitet, nackdelar eller fördelar (Allardt, 1985). 

Att gå emot normer och värderingar står även i strid med människans behov av konformitet 

(a.a.). Detta ger oss en förståelse om varför socialarbetaren väljer att koppla sin yrkesroll till 

de riktlinjer men också till värderingar som existerar på arbetsplatsen. Om detta är motsatsen 

till vad klienterna vill ha ut av sitt möte med socialarbetaren utsätts socialarbetaren för en 

intra-rollkonflikt. Hur socialarbetaren ska hantera detta är inte helt givet. Det enkelspåriga 

skulle vara att gå emot ena parten eller att dela upp yrkesrollen i mer specificerade roller men 

det skulle även medföra en begränsning av arbetet vilket säkerligen skulle göra det ännu 

svårare för socialarbetaren att skapa någon form av kontakt med till exempel klienten (Aubert, 

1979).   

Sammanfattning	  av	  användandet	  av	  de	  teoretiska	  begreppen	  
Vi ämnar använda våra teoriverktyg genom att främst fokusera på följande; klientens 

autonomi, det vill säga om socialarbetaren kan ge klienten möjligheten att själv bestämma 

över sina insatser, utan påverkan från andra eller socialarbetaren själv och om socialarbetaren 

anser att klienten själv kan ta ett kompetent beslut, det vill säga att klienten uppfattas vara 

medveten om sina beslut och val och vilka konsekvenser dessa kan få.  

Vi kommer att använda oss av Beauchamp och Childress (2009)  teoretiska förklaringar 

av begreppet rättvisa. Dessa används som analysverktyg med avsikten att kunna belysa hur 

socialarbetarna uppfattar att de har möjlighet att behandla klienterna rättvist och ge dem lika 

villkor. Vi kommer också att undersöka utifrån vilka materiella rättviseprinciper 

socialarbetaren handlar samt undersöka hur detta kan påverkas av att klienten är med i 

projektet Bostad först. Vi kommer att använda begreppet intra-rollkonflikt (Allardt, 1985; 

Aubert, 1979) då vi undersöker hur socialarbetarna uppfattar de möjliga konflikter mellan 

yrkesrollen och deras möjlighet att öka klientens autonomi och rätt till lika villkor.   
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De tre begreppen autonomi, rättvisa och intra-rollkonflikt anser vi vara betydelsefulla i 

det sociala arbetet i interaktionen mellan klient och socialarbetare. Begreppen är enligt oss 

något som kan användas som stöd för att hjälpa klienten att hjälpa sig själv genom att bli 

rättvist behandlad och genom att öka sin autonomi. Det är även av vikt att belysa och 

analysera de möjliga motsättningar som finns mellan socialarbetarens yrkesroll å ena sidan 

och klientens autonomi och rätt till lika villkor å andra sidan. 
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Metod	  och	  material	  
Vi har i vår studie använt oss av ett deduktivt tillvägagångssätt (Malterud, 2009). Vår teori 

har därmed genomsyrat hela vår studie, såsom utformningen av problemformulering, syftet 

och frågeställningar samt intervjuguiden och vilka begrepp som där lyfts fram. Enligt Aspers 

(2007) måste valet av metod ha en nära anknytning till studiens teori och frågeställningar. 

Frågan måste kunna antas besvaras med hjälp av den metod som valts för studien. Även andra 

komponenter styr valet av metod såsom etiska krav och ekonomiska resurser (a.a.). Vi har 

därför valt att studera socialarbetarnas syn på införandet av Bostad först istället för att 

undersöka de hemlösa då vi tror att deras redan så utsatta position i samhället kan göra det 

svårt för dem att förhålla sig objektivt till ännu en förändring i deras liv. Intervjuerna har 

genomförts i vårt geografiska närområde då det skulle ha varit alltför kostsamt med långa 

resor till andra delar av Sverige.  

 Vi har för vår uppsats valt att använda oss av en kvalitativ ansats i form av intervjuer. 

Enligt Kvale (1997) är en intervju ett utmärkt redskap för att studera människors upplevelser 

av ett visst fenomen och det är just de egna åsikterna som vi vill framhäva i denna studie. 

Enligt Kvale ger intervjun oss tillfälle att studera det specifika då vi använder oss av precisa 

frågor i intervjuguiden som rör ämnet som behandlas i studien. Vi har genom att läsa tidigare 

forskning funnit återkommande teman men däremot inga tydliga gemensamma teorier. Valet 

av teori var därför inte uppenbart och vi valde istället två etiska principer, autonomi och 

rättvisa, därför att vi anser att dessa tangerar de återkommande teman vi fann i forskningen. 

Vid analysen av vårt empiriska material fann vi att vissa resultat var svåra att förklara med 

dessa begrepp varvid vi tog hjälp av begreppet intra-rollkonflikt som ingår i rollteorin 

(Allardt, 1985; Aubert, 1979). Vi ansåg att vi därmed kunde analysera viktiga fenomen kring 

socialarbetarens yrkesroll och de konflikter som uppstår i arbetet med klienter samt i 

styrningen utifrån de riktlinjer som finns för socialtjänstens arbete.  

Litteratursökning	  
För att hitta empiriskt material till vår forskningsöversikt har vi sökt i olika databaser som är 

tillgängliga för studenter vid Stockholms Universitet, bland annat CSA (Social science subject 

area) och DiVA. CSA är en paraplydatabas, vilket betyder att sökningarna har gjorts i flera 

databaser, i det här fallet 14 stycken databaser. Vi är medvetna om att vi på detta sätt kan ha 

missat viss forskning men vi har gjort bedömningen att sökningarna på CSA täckt av en stor 
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del av forskningsfältet.  Vi har under läsningen av forskningen funnit både kvalitativa och 

kvantitativa studier. Sökord som vi har använt oss av är 

. Vi har också sökt på  för 

att undersöka omfattningen av den delen av forskningen som behandlar trappstegsmodellen 

och vårdkedjemodellen. Sökordet homeless* gav vid sökningen i databasen CSA 11 797 

stycken träffar, sökordet  gav 54 stycken träffar i CSA och sökordet 

nuum of care

granskade artiklar, detta på grund av tillförlitligheten som den oberoende granskningen ger. 

Vi har även sökt litteratur på Stockholms universitetsbibliotek, Stockholms stadsbibliotek och 

sökt i databaser efter svenska vetenskapliga artiklar i tidskrifter. Utöver detta har vi sökt 

material till vår studie på Socialstyrelsens hemsida och därifrån beställt tryckt material. För att 

ge en så bred och fördjupad bild som möjligt av kunskapsläget och med anledning av att detta 

delvis är ett relativt nytt forskningsområde, har vi valt att ha med både samhällsvetenskaplig 

forskning och myndigheters utvärderingar. Vi tror att den information som finns i 

myndigheternas rapporter är svår att få tag på annat håll, så som till exempel kartläggningar. 

Vi är dock medvetna om att myndigheters rapporter inte är objektiva i den bemärkelsen som 

forskningen skall vara, det står också klart för oss att dessa rapporter inte är gjorda av 

oberoende forskare.  

Kvalitativa	  forskningsintervjuer	  
Vi har intervjuat sju socialarbetare som arbetar på fyra olika arbetsplatser i 

Stockholmsområdet varav tre arbetsplatser är med i projektet Bostad först. Två av våra 

intervjupersoner arbetar med hemlösa klienter på en stadsdelsförvaltning som inte ingår i 

projektet Bostad först. Vi har valt att ta med dem i vår studie då vi anser det intressant att 

kunna använda deras synpunkter på införandet av Bostad först i Stockholms stad som en 

kontrast till de andra intervjupersonernas svar i analysen. Vi anser att det sammantagna 

antalet intervjupersoner har gett oss den mängd empiri som krävts för att uppfylla studiens 

syfte och frågeställningar.  

 Vi har valt kvalitativ ansats framför kvantitativ då vi anser att intervjuer har en förmåga 

att gå mer på djupet och ger möjlighet att följa upp intervjupersonernas svar vilket inte är 

möjligt genom en enkät. Då syftet med studien var att undersöka socialarbetarnas upplevelser 

var därmed den kvalitativa metoden given. Vårt syfte krävde djupa svar och att vi som 

forskare skulle få möjligheten att följa med i intervjupersonernas tankegångar under intervjun 

och inte vara styrda av fasta frågor för att hitta förklaringar eller för att kunna förutse svaren 

vilket skulle ha varit fallet med en kvantitativ ansats (Malterud, 2009). Ytterligare en 
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anledning är att det finns ett mycket begränsat antal socialarbetare som arbetar med Bostad 

först i Stockholms stad, därmed vore en omfattande enkätundersökning överflödig. Vi anser 

att vår metod passar väl in för studiens syfte och metoden har även använts vid tidigare 

forskningstillfällen inom detta område, både på klienter och på socialarbetare. 

 Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervjuguide. Aspers (2007) menar att 

samtalet mellan forskare och intervjupersonen blir mer levande med denna metod genom att 

forskaren kan ställa följdfrågor vilket är något som vi har tagit fasta på under intervjuerna. 

Litteraturstudien gav oss grunden för den kunskap vi behövde för att kunna ställa relevanta 

frågor och följa med aktivt i samtalet med intervjupersonerna under intervjuerna. Utan 

kunskap är det enligt Kvale (2007) svårt att ställa rätt frågor som ger svar som är användbara 

för studiens syfte.  

Genom följdfrågorna har vi kunnat ta del av intervjupersonernas erfarenhet och kunskap 

inom ämnet och vi har låtit dem tala fritt för att minska vår påverkan av svaret. Aspers (2007) 

höjer en varnande hand för misstaget att fundera ut för många frågor och svar innan intervjun 

ens har börjat. Han beskriver intervjun som en interaktion, ett samspel, mellan två eller flera 

människor (a.a.). Samtalet bör ha ett öppet klimat, frågorna bör komma som en naturlig del av 

samtalet och kunskap om ämnet kommer att byggas upp genom samtalet (Aspers, 2007; 

Kvale, 1997). Detta är några av de aspekter som vi har strävat efter i våra intervjuer. 

 Efter att ha avslutat våra intervjuer genomförde vi en transkribering av det inspelade 

materialet. Vi har transkriberat samtliga intervjuer i sin helhet, dock har vi utelämnat pauser, 

ansiktsuttryck och gester. Vi har gjort ett fåtal justeringar av texten för att underlätta 

läsningen och förståelsen av transkriberingarna. Kvale (1997) beskriver att för att få så hög 

reliabilitet som möjligt på transkriberingen kan låta två personer transkribera samma intervju 

och sedan jämföra dessa olika transkriberingar, detta för att undersöka huruvida någon person 

missat något i intervjun eller liknande. Vi har på grund av tidsramarna inte haft möjlighet att 

genomföra detta, därför är vi medvetna om att reliabiliteten i intervjuerna kan vara något lägre 

än vid det förfarande Kvale förordar. Dock anser vi att de transkriberingar vi gjort har varit 

noggranna och så precisa som möjligt.   

Vårt transkriberade material blev relativt omfattande vilket vi var medvetna om redan 

innan intervjuerna. Vi började med att kopiera varje intervju på ett färgat papper där varje färg 

representerade en speciell intervju vilket gjorde att vi lätt kunde hålla isär de olika 

intervjuerna. Intervjusvaren tematiserades utifrån vår operationalisering av våra två teoretiska 

begrepp, autonomi och rättvisa. För att få en överblick över materialet klippte vi isär 
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intervjuerna och delade upp svaren efter våra teman. Detta förfarande är något Halvorsen 

(1992) beskriver som en helhetsanalys av intervjuerna. Davies (1999) beskriver analysen som 

en del av uppsatsen som finns med genom hela arbetet. Redan vid utformningen av syfte och 

frågeställningar, sammanställningen av teoretiska begrepp finns tankarna på analysen med 

(a.a.). För oss har det underlättat arbetet genom att vi under hela arbetet har funderat på hur vi 

ska analysera empirin och att vara öppna inför vad analysen kommer att visa. 

Därefter påbörjades bearbetningen med det empiriska materialet och vi valde ut de 

gemensamma nämnare som pekade på ett viktigt resultat och som sammanfattade flera 

intervjupersoners uttalande och som kunde antas koppla vår empiri till vårt syfte och 

frågeställningar (Starrin, Larsson, Dahlgren & Styrborn, 1991). Vi valde att kategorisera 

resultatet utefter de begrepp (nyckelord) som vi fått fram efter operationalisering, det vill säga 

rättvisa, lika villkor, självbestämmanderätt och oberoende. Efter att vi hade skapat en struktur 

och skrivit ner våra resultat började vi analysera materialet med hjälp av våra teoretiska 

analysverktyg och vi valde att väva samman resultat och analys för att undvika upprepningar 

och för att kunna göra direkta kopplingar mellan teori och empiri.  

Urval	  och	  genomförande	  
Vårt första steg i att få kontakt med möjliga intervjupersoner var att kontakta en vuxenenhet 

på en stadsdelsförvaltning i Stockholms stad. Stadsdelen i fråga arbetar inte med Bostad först 

men med hemlösa klienter. Vi tog kontakt med tre olika stadsdelsförvaltningar som var med i 

projektet Bostad först i Stockholms stad, vilka vi i sin tur kontaktade via telefon eller email. 

De socialarbetare som fick frågan om att delta i en intervju för vår studie på dessa tre 

stadsdelar svarade ja. Alla planerade intervjuer genomfördes. Vi besökte de tre enheterna som 

ingår i projektet Bostad först för fem stycken intervjuer samt en stadsdelsförvaltning för en 

intervju med två personer som båda arbetar på vuxenenheten med bland annat hemlösa 

klienter, denna stadsdel är dock inte med i projektet Bostad först. Vi informerade 

intervjupersonerna muntligt och via email (se bilaga 2) och de gav oss sitt samtycke om att 

spela in intervjuerna. Intervjuerna gjordes med intervjupersonerna både i par och enskilt och 

vi deltog båda två i samtliga intervjuer. Intervjutillfällena hade en spridning över två veckor i 

slutet av november år 2010.  

Reliabilitet	  och	  validitet	  
Validiteten ska genomsyra hela studien på så sätt att den ständigt ska fungera som en 

kvalitetskontroll (Kvale, 1997). Syftet med valideringen är med andra ord att ständigt granska 

sig själv och sitt arbete (a.a.). Vi har redan vid formuleringen av forskningsproblemet haft 
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validiteten i åtanke. Genom att vi har läst tidigare forskning om Housing First har vi satt oss 

in i ämnesområdet och dess aktuella metoder. Utifrån denna problemformulering har syftet 

växt fram, syftet har vi i sin tur operationaliserat till tre frågeställningar. Validiteten har även 

ökat då vi, precis som Kvale menar att forskaren bör göra, valt metoden för studien utifrån 

forskningsproblemet, syftet och frågeställningarna, vi har först formulerat vad och varför vi 

vill göra denna studie och sedan kunnat se vilken metod som är lämpligast för att kunna 

uppfylla studiens syfte. Forskningsproblemet och metoden har på så vis vuxit fram ur den 

kunskap vi har funnit och tagit del av. Vi anser oss därför ha en relativt valid metod samt 

tillräckligt med kunskap för att kunna se vilka kunskapsluckor som finns i ämnet. Dock är vi 

väl medvetna om att vi inte har erhållit all kunskap som finns kring ämnet Housing First, 

vilket kan betyda att vi har missat något som kan ha en negativ inverkan på validiteten.  

 För att kunna få så reliabla svar som möjligt under intervjuerna, har vi operationaliserat 

frågeställningarna och dessa tre frågeställningar utmynnade i intervjuguide bestående av 18 

frågor (se bilaga 1). Detta innebär att genom att ha så hög validitet som möjligt under 

förarbetet med intervjuerna, ökar chansen till reliabla svar samt reliabla resultat (Kvale 1997; 

Aspers 2007). Reliabilitet innebär i stort en mätning av resultatens substans, är studien 

tillförlitlig och är den tillräckligt transparent för att kunna återskapas och kommer forskare 

vid upprepande studie få samma eller liknade resultat (Silverman, 2006). För att öka 

reliabiliteten och validiteten har vi under intervjuerna ställt frågor till intervjupersonen för att 

förtydliga svaren. I och med att syftet med vår studie inte är att tolka intervjusvaren och 

resultatet i någon vidare mening än det som faktiskt sägs i relation till vår teori, så har vi 

försökt att få så tydliga svar som möjligt på våra frågor under intervjun, detta för att öka 

reliabiliteten. Detta har även krävt att vi ställt frågorna tydligt, vilket innebär en tydlig 

intervjuguide och därmed tydliga frågor, vilket i sin tur ökar validiteten. Vi har också försökt 

att ställa samma frågor till alla intervjupersoner, dock med viss variation på följdfrågorna. 

Generaliserbarhet	  
Med generaliserbarhet menas att resultaten ska kunna tillämpas i olika studier (Kvale, 1997).  

Då vi endast intervjuat ett mindre antal socialarbetare inom ett begränsat geografiskt område 

är det självklart problematiskt att diskutera möjligheterna att generalisera resultaten i statistisk 

mening. Generaliserbarheten i kvalitativa studier brukar därför anses innebära något annat än i 

kvantitativa studier, och det grundar sig vanligen i att den kvalitativt inriktade forskaren söker 

efter en annan typ av kunskap än den kvantitativt inriktade forskaren.  
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 Kvale (1997) påpekar att intervjupersonerna ofta inte valts ut slumpmässigt utan utefter 

vissa andra kriterier, vilket också är fallet i vår studie då intervjupersonerna har valts ut 

genom att vi fått information om vart vi ska vända oss och de personer som vi har nått ut till 

har fått frågan och i några fall tackat ja till att delta i vår studie. Vi gör därför inte anspråk på 

att resultaten i vår studie kan sägas medföra statistisk generaliserbarhet då de resultat vi har 

fått fram inte gäller för en hel population av socialarbetare (a.a.). Däremot kan det antas på 

rimliga grunder att de resultat som studien frambringar, kan ha en längre räckvidd än att bara 

gälla de personer som intervjuats. Detta betyder att denna problematik kan antas vara liknande 

i andra liknande verksamheter och att detta inte är unikt för arbetet med hemlösa. 

Etiska	  ställningstaganden	  
Vi har genom studien tagit ställning till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska krav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med 

informationskrav menas att forskaren informerar respondenten om syftet med studien, hur 

studien kommer att genomföras, att medverkandet i studien är frivilligt, hur materialet 

kommer att redovisas och att insamlat material endast kommer att användas för studiens 

ändamål (a.a.). För att följa detta krav har vi i de telefonsamtal och i korrespondens via email 

informerat socialarbetarna muntligt och skriftligt på dessa punkter. Vi har även skrivit ett 

informationsbrev som vi lämnade ut till deltagarna innan varje intervju.  

Samtyckeskravet handlar om frivillig medverkan i forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Vi 

har försökt att uppnå detta genom att socialarbetarna har fått frågan om de vill medverka och 

sedan själva kunnat ta ställning till om de har velat. I alla fall har vi kommunicerat direkt med 

den eller de personer som skulle delta i intervjuerna. Intervjupersonerna fick också 

information om att när helst de ville kunde avbryta intervjun eller ångra sig helt och då skulle 

inhämtat material inte finnas med i studiens resultat.  

Konfidentialitetskravet försökte vi säkerställa genom hela studien genom att vi inte 

publicerade några namn på de intervjuade eller på de specifika arbetsplatserna. Då det inte är 

så många stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad som är med i projektet Bostad först kan det 

för enskilda personer gå att förstå vilka arbetsplatser vi valt emellan men vi så långt det är 

möjligt inte tagit med uppgifter som kan röja någons identitet. Det är endast vi som författare 

som vet exakt vilka som har deltagit i studien.  

Det sista kravet är nyttjandekravet som innebär att insamlat material endast ska användas 

för just forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Efter att våra intervjuer genomförts och 

transkriberingen var klar raderades ljudupptagningarna. Det skriftliga materialet från 

intervjuerna har endast funnits tillhanda för författarna till denna studie. Utöver dessa krav 
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kommer intervjupersonerna att ges utrymme att kommentera det färdiga resultatet innan 

examinering av uppsatsen. 
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Resultat	  och	  analys	  
Detta kapitel innehåller studiens resultat och analys. Vid analysen kommer de teoretiska 

begreppen autonomi och rättvisa (Beauchamp & Childress, 2009) samt intra-rollkonflikt 

(Allardt, 1985; Aubert, 1979) så som dessa är beskrivna i teoridelen i studien. Vi har valt att 

dela upp detta kapitel i ett antal underrubriker utifrån de teman vi anser centrala i resultatet. 

Genom att ge alla intervjupersoner andra namn har vi avidentifierat dem. 

Intervjupersonerna kommer först att ges en kort presentation och därefter följer en 

redovisning av resultaten från vår empiriska undersökning sammanvävt med en analys av 

materialet.  

Presentation	  av	  intervjupersoner	  	  	  
Maria 

Maria har arbetat på sin enhet i cirka 2 år och arbetar med klienter som är hemlösa. Maria 

arbetar just nu delvis med klienter i projektet Bostad först.  

 

Björn  

Björn har under 13 år arbetat med hemlöshet. Ett fåtal av hans klienter är med i projektet 

Bostad först, vilket betyder att även han arbetar med projektet.  

 

Lisa  

Lisa har arbetat med hemlöshet i drygt 20 års tid. Hennes nuvarande arbete är främst inom 

beroendevården. Hon arbetar dock även med projektet Bostad först. Lisa har ett antal klienter 

som är med i projektet.  

 

Anna 

Anna har tidigare erfarenhet på en annan enhet på socialtjänsten men arbetar sedan 2 år 

tillbaka med bland annat hemlösa klienter. Hon har ett antal klienter som är med i projektet 

Bostad först. 

 

Berit 

Berit har arbetat med hemlösa i 9 år, hon har även lång erfarenhet av annat socialt arbete. 

Berit arbetar också med projektet Bostad först.  
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Maja 

Maja är enhetschef på en vuxenenhet inom socialtjänsten i Stockholms stad. Hon arbetar inte 

med Bostad först men med bland annat hemlösa klienter.  

 

Karin 

Karin arbetar som terapeut på en vuxenenhet inom socialtjänsten i Stockholms stad. Karin 

arbetar med bland annat motivationsarbete och stödjande samtal. Hon arbetar inte med Bostad 

först, men med klienter som har ett missbruk och en del av dem är hemlösa. 

Rättvisa	  och	  lika	  villkor	  

Socialarbetarnas	  uppfattningar	  om	  rättvisa	  	  

Samtliga intervjupersoner anser att rättvisa är någonting positivt och önskvärt, dock anser 

majoriteten av alla intervjupersoner att rättvisa inte existerar i dagsläget och att de redan 

utsatta grupperna i samhället tenderar att hamna än mer i skymundan till förmån för de mer 

privilegierade: 

 

 till exempel, det finns ju, ja det är ingen rättvisa, 

det är inga lika villkor, på så sätt spelar det enormt stor roll vilken klass och 

 

 

Alla intervjupersoner anser, liksom Beauchamp och Childress (2009), att det är svårt att 

definiera rättvisa. Intervjupersonerna återkommer flera gånger till de rättigheter och 

skyldigheter som alla medborgare har i samhället, det vill säga den distributiva rättvisan. Den 

distributiva rättvisan bestäms av de som styr landet, i detta fall politikerna som är 

demokratiskt valda. Maria är den enda av intervjupersonerna som uttalat likställer rättvisa 

med politik och hon anser att det sociala arbetet styrs av andra skäl än av humana. 

 

hundra arbetare bestämmer över dire

tycker att politiker som är våra högsta chefer ska ha ungefär samma lön som vi 
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Detta intervjusvar tolkar vi som att Maria inte uppfattar att den distributiva rättvisan 

(Beauchamp & Childress, 2009) har en önskvärd fördelning. Hon berättar till exempel att hon 

anser det irrelevant att tala om rättvisa för klienterna, hon menar att det finns så mycket regler 

och krav de måste leva upp till för att exempelvis få försörjningsstöd, medan klienterna i 

själva verket är ute och letar droger. Hon menar att rättvisa inte existerar för många av hennes 

klienter i dagsläget. Vi kan här ana den konflikt som Maria står inför när det gäller för henne 

att uppfylla de dubbla roller som hon slits emellan (Allardt, 1985; Aubert, 1979). Samtidigt 

som hon förväntas hjälpa klienterna så är hon styrd av regler i sitt arbete som hon vet att 

klienterna har svårt att följa.  

Vi tolkar intervjupersonernas svar som att de uppfattar hemlöshet, missbruk och psykisk 

ohälsa som ofördelaktiga oförtjänta tillstånd som gör att de hemlösa klienterna inte kan ta del 

av den rättvisa som de har rätt till (Beauchamp & Childress, 2009). Intervjupersonerna uppger 

till exempel att klienterna inte får deras basala behov, som boende, tillgodosedda. Detta på 

grund av att klienterna har ett aktivt missbruk och att socialtjänstens riktlinjer hindrar 

socialarbetaren från att tillgodose det klienten behöver. Att en socialarbetare inte tillgodoser 

en klients akuta, basala behov kan tolkas som att dessa tillstånd inte alltid vägs upp till fullo 

av samhället vilket skapar orättvisor för klienten.  

Anna och Lisa menar att rättvisa innebär att alla människor ska tilldelas rätten att få 

tillgång till tak över huvudet och mat för dagen, att dessa är basala behov: 

 

utan att det finns, som 

ungefär deklarationen om mänskliga rättigheter, alla har rätt till vissa basala 

behov som ska tillfredsställas, mat för dagen, tak över huvudet och så 

g försöker tänka att man kopplar rättvisa till detta och att alla 

människor är lika på det sättet, att man behöver någonstans att sova, att man måste 

ha mat och rent vatten och det är allas vår minsta gemensamma nämnare och där 

någonstans ligger rättvisan, att om jag ska behandla andra rättvist så måste jag ju 

jobba för att det här ska de ha. Vem som helst som kommer och knackar på hos 

mig ska jag se till att de får vård, detta grundläggande basal

/Lisa 

 

Lisas uttalande kan tolkas som att socialarbetare bör arbeta för att tillgodose klienternas 

). 

Annas uttalande nedan styrker denna tolkning. 



Bostad först ur socialarbetarens synvinkel 37 
 

 
 

 

, eller omänskligt att man börjar ställa krav och 

börjar jobba med och också förvänta sig att våra klienter ska uppnå resultat om de 

inte har det här basala, det grundläggande. Så utifrån det tycker jag att det skulle 

vara rättvist om alla hade möjlighet att bo i en vanlig bostad och med vissa 

insatser och hjälp och stöd, då skulle de klara av det mycket bättre än att komma 

 

 

Detta citat visar att ess, 2009) inte är den materiella 

rättviseprincip som intervjupersonen uppfattar är rättviseprincipen som används i 

trappstegsmodellen. Även fler intervjupersoner uppfattar samma sak. Intervjupersonernas svar 

tyder på att det som är centralt för framgång i trappstegsmodellen är att klienten lyckas med 

alla de steg som socialarbetaren kräver och villkorar det eventuella, kortvariga boendet med. 

Socialarbetaren ser till stor del till hur pass mycket klienten har strävat efter att komma upp 

sig i trappstegsmodellen eller vilket steg denna klient förtjänar att befinna sig på, sett utifrån 

socialarbetarens riktlinjer, krav på klienten och förväntningar på klientens insatser från 

socialarbetarens synvinkel.   

 Socialarbetarnas uttalanden tyder på en möjlig intra-rollkonflikt (Aubert, 1979; Allardt, 

1985) då socialarbetaren inte kan tillgodose klientens basala behov. Socialarbetaren väljer i 

många fall att följa arbetsplatsens riktlinjer. Möjligheterna för socialarbetarna att tillgodose 

klientens basala behov är begränsad i trappstegsmodellen, vissa intervjupersoner berättar dock 

att de prioriterar att tillgodose klientens basala behov före de riktlinjer som finns på 

arbetsplatsen, till exempel kravet på nykterhet för att få en tränings-eller försökslägenhet. 

Detta kan tyda på att dessa socialarbetare hanterar denna intra roll-konflikt genom att välja att 

prioritera de önskemål som ställs på socialarbetaren från klientens sida. Den slutsats vi skulle 

kunna drista oss till att dra här, är att ett antal socialarbetare hellre väljer att ta beslut som 

gynnar klienten än beslut som följer arbetsplatsens riktlinjer. Dock skulle dessa socialarbetare 

kunna ha denna möjlighet på grund av att arbetsplatsens normer tillåter sådana beslut.  

Vad vi kan uttolka utifrån de två föregående citaten är att socialarbetarna upplever att 

bästa möjliga resultat för klienten, det vill säga att klienten uppfyller dennes uppsatta mål, 

uppnås genom att insatserna grundas på klientens behov och inte klientens prestationer eller 

strävan. Utgångspunkten för insatserna bör då vara att socialarbetaren identifierar vilka 

grundläggande behov klienten har. För en hemlös klient sett utifrån Bostad försts synsätt, 
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skulle detta behov först och främst vara en långsiktig boendelösning. Utifrån det skulle 

socialarbetaren sedan kunna arbeta vidare med klientens eventuella övriga problem, såsom 

missbruk eller psykisk ohälsa. Kontentan av detta är att individens grundläggande behov bör 

tillgodoses innan eventuell behandling. 

Att många hemlösa även har andra problem är något som Berit upplever. Hon menar att 

de hemlösa ofta inte enbart har en boendeproblematik utan att det kan finnas andra 

bakomliggande orsaker: 

 

helst blir nog inte hemlös i Sverige, man kan bli hemlös, man kan hamna i en 

jättejobbig livssituation, stå utan bostad för att man inte har nån inkomst och inte 

kan betala hyran. Men dom flesta av oss kan hantera det på något sätt. Dom flesta 

 

 

Berits uttalande skulle kunna tolkas som att bristen på nätverk är ett ofördelaktigt oförtjänt 

tillstånd (Beauchamp & Childress, 2009). Nätverk är enligt flera intervjupersoner en viktig 

skyddsfaktor. En syn på bristen på nätverk skulle kunna vara att det är något den hemlösa 

klienten åsamkat sig själv i och med ett långvarigt missbruk. Väljer socialarbetarna och 

samhället att se på följderna av missbruket som självförvållade konsekvenser skulle 

rättvisebegreppet, så som vi använder det, innebära att socialarbetarna inte behöver väga upp 

dem. Bostad först kan dock anses vara ett uppvägande från samhällets sida för de individer 

som inte själva har möjlighet att skaffa ett boende. I och med detta resonemang kan vi se att 

Stockholms stad uppfattar bristen på nätverk och hemlöshet som oförtjänta ofördelaktiga 

tillstånd.  

Socialarbetarnas	  uppfattningar	  om	  lika	  villkor	  

Maria berättar att hon är noggrann med att se på lika villkor som någonting som ska erbjudas 

och inte tvingas på individer. Hon tycker dock inte att lika villkor är någonting som existerar 

idag. Trots konstaterandet ovan; att klienternas grundläggande behov bör bli tillgodosedda 

innan socialarbetaren börjar med övriga insatser, tror Maria inte att hennes klienter har lika 

villkor som den övriga befolkningen, hon anser att klienterna är tvingade att uppfylla de krav 

som ställs från socialtjänsten. De behöver därmed göra sig förtjänta av de insatser som ska 

tilldelas dem. Men hon är något tveksam, för hon anser att alla i ett samhälle måste uppfylla 

vissa krav, till exempel betala hyran. 
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 Med hjälp av intra-rollkonflikt begreppet kan vi ana en konflikt i Marias svar. Hon menar 

å ena sidan att socialtjänsten ställer höga krav på de hemlösa klienterna och å andra sidan att 

samhället ställer krav på alla medborgare. Vi tolkar hennes svar som att hon slits mellan 

uppfattningarna att de hemlösa klienterna har högre krav på sig och att de har liknande krav 

som alla andra, dock från socialtjänsten och att hon har svårt att avgöra om detta är olika 

villkor eller inte. Även här beskriver Maria att klientens behov inte bör tillgodoses med den 

rtjänta. Dock anas 

även i uttalandet en viss motsättning då Maria påpekar att krav är något alla medborgare har, 

fast i övriga fall ställs de av till exempel hyresvärden eller arbetsgivaren. Detta leder till 

slutsatsen att Maria uppfattar att villkoren anses olika för de individer vars krav och villkor 

ställs från socialtjänsten och de individer som inte berörs av socialtjänsten. 

Inte heller Lisa uppfattar att lika villkor existerar i dags läget. 

 

klienterna på lika villkor oavsett om de är trevliga, otrevliga, knäppa i bollen eller 

rationella, är snälla mot sin socialsekreterare eller kallar henne jävla häxa, det ska 

inte betyda något i praktiken och det borde det inte göra men så är det ju 

taskiga, stinkande, super förvirrade klienter. För de får ju oss att känna oss 

maktlösa och känner man sig maktlös då blir man dum, då tänker man: vad fan 

kan han inte sluta tjata om det där, jag har sagt det tjugo gånger nu. Istället för att 

försöka förstå vad han pratar om och försöka lirka in honom på rätt spår. Lika 

villkor, det tror jag är en ambitio  

 

Socialarbetarens frustration kan förklaras genom att denne slits mellan dubbla förväntningar i 

sin yrkesroll (Allardt, 1985; Aubert, 1979). Då dessa förväntningar inte sammanfogas på ett 

önskvärt sätt för socialarbetaren kan detta innebära en inre konflikt. Socialarbetaren kan, 

precis som citatet beskriver, känna sig maktlös och frustrerad på grund av att de regler och 

villkor som socialarbetaren ska följa kan klientens förväntningar inte alltid uppfyllas. Detta 

leder till att socialarbetaren känner maktlöshet och ett sätt att hantera det kan vara genom att 

stöta bort klienten och snarare handla i affekt än att rationellt och kontrollerat. Genom att föra 

samman klientens önskemål med socialtjänstens riktlinjer skulle socialarbetarens yrkesroll bli 
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starkare då den inte slits mellan olika ståndpunkter och klientens rätt till lika villkor skulle 

förväntas öka.  

Påverkar	  Bostad	  först	  klienternas	  rättvisa	  och	  lika	  villkor?	  

Fyra av intervjupersonerna uppfattar att Bostad först kan medföra ökad rättvisa och mer lika 

villkor för deras klienter som är med i projektet. Socialarbetarens inre konflikt (Aubert, 1979; 

Allardt, 1985) skulle med införandet av Bostad först kunna minskas vid arbetet med klienter 

som är med i projektet. Detta då socialarbetaren i högre grad kan tillgodose de önskemål 

klienten utrycker och i lägre grad följa de regler från arbetsplatsen, på grund av att riktlinjerna 

i Bostad först faktiskt innebär att kraven på klienterna skall komma från klienterna själva, till 

skillnad från trappstegsmodellen.  

Konsekvenserna av detta kan bli att socialarbetarnas inre konflikter minskar i omfång. 

Vilket i sin tur kan leda till större tillfredsställelse i arbetet, mindre frustration och färre val 

mellan olika förväntningar. Det klienten skulle kunna få ut av detta är att denne inte behöver 

utsättas för att vara en del av socialarbetarens inre konflikt. I praktiken kan detta betyda att 

klienten blir mer rättvist behandlad av socialarbetaren, när socialarbetarens möjligheter ökar 

att tillgodose klientens behov utifrån klientens förväntningar. Vi ser också att detta kan 

påverka både klienten och socialarbetaren genom att det kan underlätta och förbättra 

samarbetet. Socialarbetaren slipper, med Lisas egna ord, känn

känna sig hörd och som en del av arbetet. Dock uppstår andra konflikter, så som huruvida 

klienten är kompetent nog att ta ett autonomt, rationellt beslut, detta kommer tas upp i senare 

del. 

Även urvalet av vilka klienter som skulle få vara med i projektet anser Anna var rättvist 

då de diskuterade i arbetsgruppen och valde de klienter som var mest utslagna och varit 

hemlösa längst. Detta är något även Berit resonerar kring, nedan beskriver hon hur det gått till 

på en brukarkonferens där de diskuterat om urvalet för Bostad först: 

 

men hur tycker ni andra om att dom här fem ska få den 

här gräddfilen? söks- och 

träningslägenheter, då menar vi på att vi spetsade till frågan och menade att ni har 

ju ändå fått kämpa och slita och gå på behandlingar, sluta knarka och allt det här 

för att ni ska få eran lägenhet och nu ska dom komma här utan vidare så 

tbra om dom får 
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Under intervjuerna framkom att socialarbetarna valde ut klienterna till projektet Bostad först 

genom den materiella rättviseprincipen; till varje individ utifrån behov. Denna princip kräver 

att socialarbetarna har valt ut de klienter som är i störst behov av ett eget boende. Urvalet av 

de klienter som blev erbjudna bostad i projektet Bostad först kan antas skilja sig från om 

urvalet styrts av en annan materiell rättviseprincip, till exempel; till varje individ utifrån 

strävan.  

 Precis som beskrivits tidigare kan de materiella rättviseprinciperna i trappstegsmodellen 

anses vara; till varje individ utifrån strävan och utifrån vad denne förtjänat. Vid en första 

anblick kan konflikter antas uppstå mellan principerna utifrån behov och utifrån 

strävan/utifrån vad denne förtjänat på grund av att villkoren inte blir desamma för samtliga 

hemlösa klienter. Rättvisan kan därmed ifrågasättas. Detta motsätter sig dock majoriteten av 

intervjupersonerna då de anser sig ha använt en rättvis urvalsmetod. Något som styrker detta 

är att de grundat besluten om vilka klienter som skulle få möjligheten att delta i projektet 

Bostad först i arbetsgruppen, tidigare utredningar om klientens situation och tidigare insatser 

samt diskussioner med klienterna

trea

urvalsgrunder. Socialarbetarna uppfattar att det finns olika nivåer av utsatthet inom 

hemlösheten och därför kan inte alla bli behandlade på samma sätt. Med hjälp av 

rättvisebegreppet kan vi uttolka att socialarbetarna uppfattar att de oförtjänta ofördelaktiga 

tillstånden blir mer omfattande ju längre tid individen befunnit sig i hemlöshet, vilket i sin tur 

leder till att individen behöver mer omfattande insatser av samhället för att väga upp dessa 

tillstånd.  

Björn var en av fyra intervjupersoner som tror att Bostad först kommer ha en positiv 

effekt på klienternas rättvisa behandling och lika villkor: 

 

 en sak att ha kontakter och såna saker som jag sa, det är ju 

samma sak att med bostad och med yrken och såna saker, så det är en sak att man 

/Björn  
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Vidare menar han att klienten i och med Bostad först kan få mer lika villkor då de själva styr 

över sin behandling. Han anser att möjligheten att välja insatser och hjälp är grundläggande 

för att lika villkor ska finnas och möjligheten kommer att finnas i och med Bostad först.  

Lisa tror också att Bostad först kan medföra positiv inverkan för klienterna med hjälp av 

vägledarna: 

 

tillfredsställda och de ska ju ha hjälp då att förutom att se till att hyran betalas och 

att det blir tillräckligt med pengar över så att man kan handla mat varje dag och 

vad de stackars vägledarna ska hinna med, men i alla fall ska de ju hinna med mer 

 

 

Hon tycker också att det blir lättare att vara rättvis mot klienterna och erbjuda dem lika villkor 

om det finns mycket att välja på för socialarbetarna, det underlättar för att behandla alla lika. 

Lisa säger att lika villkor även kan vara negativt, att ingen alls får något, det är också lika 

villkor säger hon. Hon ser dock inte negativt på Bostad först utan anser att just det faktum att 

hon kan välja från ett helt smörgåsbord av insatser skapar möjligheter, lika villkor och mer 

rättvisa.  

Även Berit tror att villkoren kommer bli mer lika i och med införandet av Bostad först just 

genom att klienterna får en bostad. Hon anser att bostad ger ökad möjlighet till lika villkor. 

Flera av intervjupersonerna talar om att även klienter som har ett aktivt missbruk har rätt till 

ett tryggt och stabilt boende och att Bostad först är den enda anständiga modellen, att den är 

rimlig och sympatisk. Maria beskriver sin yrkesroll och sammanfattar i vilken ordning 

socialarbetarna uppfattar att de bör arbeta med de hemlösa klienterna. 

 

aktivt missbruk eller inte, och ett motivationsarbete; att hjälpa folk till 

/Maria 
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Självbestämmanderätt	  

Socialarbetarnas	  uppfattningar	  om	  självbestämmanderätt	  

Samtliga intervjupersoner anser att självbestämmanderätt är att bestämma själv över sitt liv. 

Lisa anser att självbestämmanderätt innebär att insatserna ska vara frivilliga. Dock är hon 

tveksam till hur det ser ut i verkligheten, hon menar att tanken är att klienterna ska komma till 

henne och be om hjälp och hon ska hjälpa dem med detta. Hon upplever att det sägs att 

socialtjänstens insatser är frivilliga när de egentligen är villkorade. Självbestämmanderätten 

finns men hon frågar sig själv vilka klienter som kan använda sig av den. 

 

enkelt för det finns ju givna, det finns liksom givna gränser och ramar ändå. Jag 

får ju inte bestämma allt i mitt liv, det får ju ingen, vi lever i ett samhälle och det 

förp  

Berit menar att självbestämmanderätten är ännu mer begränsad om individen inte försörjer sig 

själv, lider av någon sjukdom eller att individen begränsas av tvångsinsatser.  

Maja och Karin tycker att klienten ska ges rätten att vara delaktig. De anser att 

självbestämmanderätt är att individen ska få vara med och bestämma över sin situation och 

sina insatser. Däremot tycker båda att självbestämmanderätten är något begränsad, de vill 

snarare beskriva det som en delaktighet i deras arbete. Precis som Maja och Karin anser Maria 

att självbestämmanderätt innebär samarbete: 

 

jälvbestämmanderätt är att ha autonomi. Jag jobbar med vuxna människor, jag 

luktar soc. Jag vill ha öppenvårdsbehandling. Då går jag med på det för det är 

klientens egna val även om jag vet att det inte håller särskilt länge, och det gör det 

man skaffar sig en gemensam erfarenhets bas och då kommer man upp till 

sätt och jag tycker att det är 

 

 

Vi tolkar här intervjusvaren utifrån begreppet autonomi, socialarbetarna uppfattar att 

klienterna så långt det är möjligt bör få ta autonoma beslut och kraven på dem bör vara 
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mänskliga och rimliga för vad de kan förväntas uppnå. Normalitet är önskvärt. Dessa mål 

tolkar vi som svåra att uppnå i trappstegsmodellen utifrån intervjuerna. Klienterna tvingas in i 

socialtjänstens ramar och regler och socialarbetarna kan ha svårt att möjliggöra autonoma 

beslut för klienten att ta. Detta då klienterna i vissa fall inte accepterar socialarbetaren som en 

auktoritet som tar besluten. Resultatet av detta blir att klienten ofta handlar på 

socialarbetarens premisser, utifrån socialarbetarens uppsatta handlingsplan utan att själv ha 

möjlighet att styra situationen. I och med projektet Bostad först ändras dessa spelregler och 

klienten är den som ska ha kontroll över sina insatser och handlingar. Socialarbetaren kan 

därmed antas vara tvingad att acceptera klienten som den styrande personen i samarbetet och 

maktförhållande blir därmed jämnare fördelat mellan socialarbetare och klient, om inte helt 

omvänt.  

 Ur ett rollteoretiskt perspektiv kan detta ses som att socialarbetarens rolluppsättning 

förändras vilket också leder till att förväntningar ändras (Allardt, 1985). Ändras 

rolluppsättningen så att samtliga förväntningar överensstämmer, kan detta underlätta för 

socialarbetarens situation då risken för konflikter minskar. Intervjupersonerna beskriver att 

frustrationen hos dem är hög när de utsätts för påtryckningar från flera håll och när de inte kan 

tillgodose de olika behoven hos klienten och kraven från socialtjänsten. 

Påverkar	  Bostad	  först	  klientens	  självbestämmanderätt?	  

Samtliga intervjupersoner upplever att Bostad först kan ha positiv inverkan på klienternas 

självbestämmanderätt:  

 

lägenhet förutom att de måste följa hyreslagen som alla andra hyresgäster måste. 

Men ingen får säga att de inte får knarka eller du får inte supa utan det får de 

faktiskt, de bestämmer själva om de missbrukar eller inte, vad de gör i lägenheten. 

Det är klart att vilda partaj genom hela nätterna får de ju inte ha. Men jag tror 

faktiskt att det här är en jätteutvidgning av deras faktiska självbestämmanderätt, 

inte bara det som vi har på pappret utan de här kommer kunna styra sitt liv mycket 

 

 

Detta är något även Björn har tagit fasta på och han menar att det är klienterna i Bostad först 

som bestämmer spelreglerna: 
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det gäller att få tillträde till lägenheten så får ju dom mer bestämma 

 vill ha hjälp med och 

 

 

Vi har tagit fasta på hur Björn beskriver att han hoppas att klienterna kommer att be om den 

hjälp de anser sig behöva för att kunna behålla sitt boende. Detta leder oss in på begreppet 

kompetens (Beauchamp & Childress, 2009). Huruvida en hemlös klient är kompetent nog att 

ta ett autonomt beslut går att resonera kring. Klienten får redan vid förfrågan om deltagande i 

projektet ta ett autonomt beslut. Klienten skall ge ett informerat samtycke till om han eller 

hon vill medverka i projektet. Beroende på hur socialarbetaren upplever det informerade 

samtycket och klientens kompetens kommer klienterna behandlas olika. Upplever 

socialarbetaren att det eventuella missbruket eller den psykiska ohälsan står i vägen för att 

klienten ska vara kapabel att förstå konsekvenserna av sin situation, förstå den information 

som ges eller kunna ge en rationell anledning till sitt beslut kan socialarbetaren överväga om 

klienten är inkompetent att fatta beslutet. Kravet på kompetens minskar drastiskt i och med 

modellen Bostad först. Intervjupersonerna uppger att de för projektet Bostad först har valt ut 

de klienter som är mest utslagna och som har varit utan bostad under en lång tid för att ges en 

möjlighet att stabilisera sin situation. I och med projektet Bostad först vilar ansvaret på 

klienterna, insatser styrs av deras egna val och konsekvenserna av besluten grundas på 

klientens egna val.  

Det bör dock påpekas att det är en individs rättighet att välja att ta egna beslut och därmed 

inte en skyldighet (Beauchamp & Childress, 2009). Detta kan skapa en konflikt i och med 

Bostad först då klienten kan tvingas ta beslut som denne eventuellt inte är redo för.  Det blir 

då upp till socialarbetaren att se till att klienten är tillräckligt informerad om vad som 

förväntas av honom eller henne i och med deltagandet i Bostad först. Socialarbetaren bör 

stötta klienten till att ta autonoma val som gagnar klienten.  

 Anna upplever att Bostad först skapar mer frihet: 

ju tänka väldigt fritt och uppnå väldigt mycket och att man inte är begränsad av 

socialtjänstlagen på det sättet, för jag tycker det är mer sunt förnuft det här med 
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hyreslagen som man ska följa, så utifrån det tycker jag vi har kommit ändå på nåt 

sätt ifrån det här, denna fyrkantighet som socialtjänstlagen kan bli förknippad med 

 

 

Anna menar att Bostad först kan medföra att styrningen som finns i andra modeller såsom 

trappstegsmodellen kan minska och ge både klienten och socialarbetaren friare tyglar. Bostad 

först kan på grund av färre villkor och ett delat ansvar mellan klient och socialarbetare 

medföra att socialarbetaren upplever en förmåga att lättare uppfylla sina arbetsuppgifter, både 

enligt de regler som existerar men även utefter hennes egna normer och värderingar.  

Vi kan utifrån intervjuerna och analysen konstatera att socialarbetarens uppfattningar av 

klientens kompetens att ta autonoma beslut spelar in i hur de bedömer klinten. 

Intervjupersonerna uppvisar en önskan att klienterna i Bostad först ska ta vara på möjligheten 

att bestämma själva. Dock kräver det stöd från socialarbetarna och tydlig information om vad 

klienten ger sig in på då denne tackar ja till att delta i Bostad först. Detta då det innebär att 

klienten själv får ta beslut om insatser. Kontentan av det är att socialarbetarna bör arbeta för 

att stödja klienterna i deras beslutsfattande angående deras insatser och i deras beslut. 

Ytterligare ett misslyckande från klientens sida kan innebära negativa konsekvenser för 

klienten. 

Oberoende	  

Socialarbetarnas	  uppfattningar	  om	  oberoende	  

Majoriteten av de tillfrågade anser att ingen i dagens samhälle är eller kan vara helt 

oberoende. De menar att alla är beroende av både andra människor och olika funktioner i 

samhället.  

Maria menar att beroende är något positivt och önskvärt, människor behöver varandra: 

 

individualiserade samhället, folk liksom går omkring och tror att de är oberoende. 

Särskilt den nyliberala ideologin hamrar in i folk att vi är oberoende, men i själva 

verket krävs det väl hundra människors insatser för att du ska få ut stålarna ur din 

bankomat, det är hundra människors arbete bakom den enkla grejen så vem fan är 
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Tre av intervjupersonerna är tydliga med att de tror att deras klienter som är med i projektet 

Bostad först kommer att bli mindre beroende av socialtjänsten i framtiden genom att de får 

överta sina kontrakt: 

 liksom kan få överta sitt kontrakt och under den tiden ta emot stöd, 

 

Flera av studiens intervjupersoner uttrycker att det är frivilligheten i Bostad först och att 

klienterna får ta makten över sig själva och bestämma över sina liv som kommer göra att de 

nu lyckas med sitt boende. Till exempel så menar Lisa att det faktum att klienten inte måste ta 

emot behandling gör att denne får större valmöjlighet och Björn berättar om att klienterna inte 

ska behöva göra något som de själva inte vill eller tror på. Anna beskriver hur hon ger förslag 

på insatser men att det sedan är upp till klienten fatta beslutet: 

kan föreslå om jag till exempel gör en utredning och kommer fram till att 

det här tycker jag att du skulle behöva hjälp med men det är ändå upp till klienten 

att bestämma och om han säger nej, jag är inte intresserad över huvud taget, då 

måste jag backa. Utifrån det tycker jag att vi tar ganska stor hänsyn till deras vilja 

 

Finns	  det	  någon	  koppling	  mellan	  auktoritet,	  oberoende	  och	  Bostad	  först?	  

Auktoritet är enligt Beauchamp och Childress (2009) inte automatiskt förenligt med bristande 

autonomi. I citatet ovan beskrivs socialarbetarens arbete med klienterna. Utifrån detta 

arbetssätt tillåts klienten att antingen acceptera socialarbetaren som en auktoritet eller inte och 

socialarbetaren uppfattar att klienten är relativt oberoende då denne kan välja att acceptera det 

förslag som ges eller välja att tacka nej. Dock beskriver andra intervjupersoner i studien det 

motsatta. Nedan är ett citat som visar på hur Lisa upplever begreppet beroende. 

diciner och att de också har 

tillgång till vård även om de luktar illa och kommer invinglande eller om de har 

ett blödande sår. Jag tycker att de utsätts för ganska mycket godtycke och att de 

inte får den hjälp de har rätt till för de är så beroende av vad andra tycker, typ den 
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Detta citat tolkat utifrån autonomi begreppet skulle tyda på hur Lisa upplever att de hemlösa 

tvingas följa auktoritetens vilja (Beauchamp & Childress, 2009).  Klientens utseende och 

handlande påverkar med andra ord utfallet av mötet med auktoriteterna. I detta fall är det svårt 

att separera begreppen rättvisa och autonomi. Det faktum som tidigare konstaterades, att 

socialarbetarna anser att klientens behov bör vara den materiella rättviseprincipen som 

används, är inte förenligt med ovanstående synsätt på klienterna. Socialarbetarna väljer att se 

klienterna utifrån deras eget tycke då de väljer att inte hjälpa, eller inte kan hjälpa på grund av 

rådande riktlinjer, de klienter som de anser är till exempel påverkade eller illaluktande. 

Troligtvis accepterar klienten i detta fall inte socialarbetarens roll som auktoritet, då detta 

uppenbarligen missgynnar klienten på så sätt att denne inte får den vård eller insatser som han 

eller hon behöver. Auktoriteten kan därmed antas påverka klientens autonomi i negativ 

bemärkelse.  

I en situation där klienten är i akut behov av vård krävs det att socialarbetarna ser klienten 

som en autonom individ som har samma distributiva rättvisa som alla andra individer i 

samhället för att klienten ska få de insatser denne behöver (Beauchamp & Childress, 2009). 

Om auktoriteten i detta fall väljer att utgå från sina egna åsikter och bedömningar och utifrån 

principen att ge klienten vad denne gjort sig förtjänt av snarare än utifrån klientens behov kan 

detta skapa, som citatet ovan beskriver, ett godtycke hos auktoriteten. Hur den hemlösa 

klienten bör behandlas får återigen ses genom socialarbetarens synvinkel, huruvida denne 

upplever att klientens behov är grundat i dennes ofördelaktiga oförtjänta tillstånd. Som 

konstaterat innan ses missbruk här som ett av dessa tillstånd. Vi kan dock anta att 

socialarbetare har olika uppfattningar om detta. Om socialarbetaren anser att missbruket är 

självförvållat kan vi konstatera att även missbrukets konsekvenser anses vara självförvållande 

vilket skulle innebära att socialarbetarna inte behöver åtgärda dem. Detta är dock ett 

konstaterande som samtliga intervjupersoner menar är oacceptabelt. Samtliga 

intervjupersoner poängterar att alla klienter, oberoende fysisk och psykisk status, bör och ska 

behandlas lika utifrån sina individuella behov. Dock accentueras innebörden av ordet bör i 

flertalet intervjuer och att det inte betyder att det är så i verkligheten. 

Om vi studerar ovanstående citat utifrån ett rollteoretiskt perspektiv (Aubert, 1979; 

Allardt, 1985) kan vi ana att det godtycket från omvärlden och beroende gentemot 

socialarbetaren skapar ett slags missmod hos klienten. Utifrån Lisas föregående citat kan vi 

anta att klienternas förväntningar på socialarbetaren i många fall inte uppfylls. Klienternas 

förväntningar blir åsidosatta för socialarbetarnas upplevelser om dem och i stället uppfyller 

socialarbetarna arbetsplatsens förväntningar. Detta kan tänkas bero på en inre konflikt hos 
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socialarbetarna, där de måste välja mellan klientens eller arbetsplatsens förväntningar. Detta 

är ytterligare ett exempel på hur socialarbetaren kan bli sedd som en auktoritet av klienten, en 

auktoritet som gör att klienten inte kan handla autonomt. En tänkbar konsekvens av detta 

skulle kunna vara att klienten anser sig vara utan autonomi, att denne till sist tappar tron i och 

med att dessa ändå inte tillgodoses av socialarbetarna. Detta skulle dock kunna leda till att 

socialarbetarna känner mindre inre konflikter då de enbart har förväntningar på sig från 

arbetsplatsen. I och med att ett antal av socialarbetarna utryckte att de arbetar för att ge 

klienterna hopp och motivation, kan det antas att detta inte är en önskvärd situation. 

Slutsatsen av detta är att socialarbetarna i mångt och mycket anser det mer givande att ibland 

drabbas av inre konflikter på grund av att klienten har förväntningar, än en total avsaknad av 

förväntningar hos klienten. Mest önskvärt är dock att socialarbetaren kan uppfylla klientens 

önskemål och förväntningar och samtidigt kunna följa arbetsplatsens riktlinjer.  

Flera av de intervjuade tror att synen på de hemlösa kommer att förändras i och med 

införandet av Bostad först. Björn och Berit menar att de hemlösa blir en del av samhället 

genom att de får en bostad och att det betyder mycket i omvärldens ögon. Berit säger: 

 

 

nu tänker jag ur allmänhetens perspektiv, att ligga på gatan är nog fan det värsta 

 

Den frivillighet som erbjuds i och med Bostad först kan medföra att vissa delar av den 

auktoritära delen av socialarbetarrollen försvagas. Trappstegsmodellen utgör i sig ett hinder 

för klientens möjligheter att autonomt bestämma över sitt liv, i och med att många mål ska 

uppnås innan socialarbetaren låter klienten gå uppåt i trappstegsmodellen. Flertalet 

intervjupersoner beskriver att deras yrkesroll i och med införandet av Bostad först har 

förändrats till viss del. Dock upplever två av intervjupersonerna att deras yrkesroll i stort inte 

har förändrats sedan införandet av Bostad först. En av dem anser att själva idén inte är 

speciellt nytänkande. En annan upplever att yrkesrollen i stort sett är densamma men att 

spektrumet över valmöjligheter i arbetet har blivit något vidgat, det finns mer att erbjuda inom 

Bostad först. 
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lit ytterligare ett litet 

redskap i verktygslådan med personerna där de andra redskapen inte fungerar 

något bra, det är som att ha en extra liten stjärnskruvmejsel. Bostad först har 

 

Lisa upplever att det finns två verksamma faktorer inom Bostad först; den ena är att klienterna 

har fått en lägenhet och den andra är att det finns mycket stöd tillgängligt. Anna tror att 

arbetet med Bostad först kommer att bli mer effektivt och intensivt och hon beskriver även att 

maktaspekten i hennes arbete har förändrats i och med arbetet med Bostad först. Hon 

upplever att hon och klienten är mer jämlika och att hennes maktposition har minskat: 

et här ska 

fungera, det ska visa att den som har ett aktivt missbruk ändå har rätt till tryggt 

och stabilt boende, att de följer hyreslagen och följer arbetsplanen, då kan de ta 

över kontraktet, vi använder oss av varandra på något sätt. Utifrån det tycker jag 

inte att det är makt- och myndighetsutövning som när det gäller tvångsvårdslagen, 

 

Majoriteten av intervjupersonerna anser att Bostad först öppnar möjligheter för ett samarbete 

med klienterna där de får vara med och bestämma mer än tidigare över sina insatser. 

Klienterna får vara aktiva i projektet och Anna beskriver att hennes klienter är väldigt stolta 

över sina lägenheter.  

Björn vågar dock inte tro att detta är den ultimata lösningen på hemlöshetsproblemet och 

han förväntar sig att de kommer att stöta på hinder även i projektet. Hinder som 

intervjupersonerna redan nu ser i sitt arbete är att socialarbetaren själv måste våga ge klienten 

förtroende, lita på dem och låta klienterna försöka och att det tar tid innan det kommer att ske 

en attitydförändring inom socialtjänsten att gå från trappstegsmodellen till Bostad först. 

Socialarbetarnas uppfattningar av vilka hinder som finns för ett lyckat resultat ligger med 

andra ord främst i socialarbetarnas egna händer.  

 

 var skeptiska innan är fortfarande skeptiska och väntar på 

evidensbaserade utvärderingar och sedan kan man möjligtvis tro på att det kan 

e kommer säkert att tycka så efteråt också 

så jag tror att det här måste få mycket lång tid på sig innan det blir några 
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I detta intervjusvar kan svårigheter anas i förändringsarbetet hos socialarbetaren. Det finns en 

inarbetad yrkesroll och förväntningar på denna roll (Aubert, 1979; Allardt, 1985) och den står 

nu inför förändring. Vissa intervjupersoner beskriver att även klienten kan försvåra 

förändringen av yrkesrollen genom att fortfarande befinna sig i gamla invanda mönster. Det är 

nya modeller och nya mönster som många deltagare, både socialarbetare och klient behöver 

lära sig att applicera på de olika rollerna. Ensamheten och utsattheten som uppstår när 

klienten har en egen lägenhet med mer ansvar och mindre påverkan av socialarbetarna är ett 

exempel på detta.  

 

det här. Jag menar att många har tagit återfall och struntat i lägenheten så jag har 

aldrig trott att en bostad är det enda som behövs. Jag vet att de har andra 

även om dom här kommer att få ett förstahandskontrakt så det är ju inte så att jag 

 

 

Berit påpekar att en lägenhet inte löser alla problem och att hon är tveksam till om alla vill ha 

sitt eget förstahandskontrakt och bli oberoende, hon menar att det kan vara en trygghet för 

vissa klienterna att känna att de kan skylla på socialtjänsten om det går dåligt för dem. Hon 

upplever att ett förstahandskontrakt kanske inte alltid är det viktigaste. En del av klienterna 

tycker att det är någon annans fel att de befinner sig i en utsatt position: 

ag 

kan tänka mig att dom fem personerna jag pratar om, att de är liksom 

hospitaliserade på ett sätt och jag menar att ansvaret ligger ju inte bara på dom, 

 

Systemet antas vara den insats som för tillfället används till hemlösa klienter. Berit menar att 

det delvis är systemets fel att klienterna fortfarande är kvar i hemlösheten men utelämnar 

information om utifall hon anser sig vara en del av konserveringen. Detta kan bero på den 

rollkonflikt som hon utsätts för när hon inte kan uppfylla de normer, värderingar, regler och 

önskningar som ställs på henne både utifrån sig själv, sitt arbete och sina klienter. Enligt 

begreppet intra-rollkonflikt (Allardt, 1985; Aubert, 1979) och de förslag på lösningar som 
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finns vid konflikter i rolluppsättningen skulle en uppdelning av yrkesrollen vara ett steg för 

Berit att komma vidare. En uppdelning skulle eventuellt kräva att hon satte sina egna behov, 

värderingar och normer åt sidan vilket kan tyckas vara riskabelt då hennes handlande skulle 

kunna antas bli omänskligt. Ett annat skulle vara att inse sina begränsningar i yrkesrollen för 

att undvika dessa konflikter. Med Bostad först antas klienten få ett större inflytande över sina 

insatser och då minskar även den makt som socialarbetaren känner sig tvingad att upprätthålla 

på grund av de riktlinjer som styr arbetet. Den maktlöshet som sprider sig när socialarbetaren 

inte kan uppfylla klientens önskningar kan antas göra att socialarbetaren lägger ansvaret på att 

modeller och system vidmakthåller problemen som en förlängning av uppdelandet av 

rolluppsättningen istället för att uppleva att de är en del av det. 

Klientens rätt att trots sin autonomi välja bort ett val kan i trappstegsmodellen respektive 

Bostad först ses som två sidor av ett spektrum (Beauchamp & Childress, 2009). I ovanstående 

citat kan vi utläsa att klientens situation i trappstegsmodellen är mer avhängig 

socialarbetarens auktoritet. Det är socialarbetaren som tar beslut om insatser och liknande, 

dock inte sällan i samråd med klienten som även förväntas följa dessa beslut. Klientens 

möjligheter att välja bort rättigheten att ta ett autonomiskt beslut blir näst intill obefintlig på 

grund av att klienten redan från början har fråntagits möjligheten fatta beslut i frågan. 

Socialarbetaren har i och med trappstegsmodellen blivit klientens språkrör. Berits citat pekar 

på att detta system kommit att göra klienterna trygga i denna situation. Genom fråntagande av 

rätten att ta autonoma beslut, kan det antas att klienterna lägger skulden på ett eventuellt 

misslyckande på socialarbetaren. Detta gör att socialarbetaren har en stor del av ansvaret för 

att utforma klientens insatser, se till att dessa blir tilldelade klienten och även se till att dessa 

insatser lyckas. Lyckas de inte är risken stor att klienten ser socialarbetaren som skyldig till 

misslyckandet. Klienten kan därmed anses ha både avsagt sig och fråntagits rätten att ta 

autonoma beslut och ansvaret för följderna av detta. 

Från att ha varit t nu klienterna som styr. Detta medför att 

det även till stor del är klienterna som måste ta ett eget initiativ till vilka insatser som ska 

sättas in och veta vad de vill ha hjälp med och därmed även be om hjälpen.  

Sammantaget betyder detta att klienterna i Bostad först tar över en stor del av det arbete 

och ansvar som tidigare lagts på socialarbetarna. I längden betyder det att klienterna till viss 

del endast har sig själva att skylla om insatserna inte får ett förväntat positivt utfall. Klienterna 

har i Bostad först inte samma frihet att välja bort möjligheten att ta ett beslut som i 

trappstegsmodellen. Då insatserna och hjälpen ligger i klientens egna händer, bör 

socialarbetaren arbeta för att klienten så långt det är möjligt nyttjar de insatser och hjälp som 
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denne har rätt till. Kontentan av detta är att ju mer oberoende klienten är i förhållande till 

socialarbetarens villkor och krav, och socialtjänstens riktlinjer och liknande, desto mer 

beroende blir klienten av socialarbetarens motivation. 

Huruvida klienten är kompetent nog att ta ett autonomt (Beauchamp & Childress, 2009) 

blir i det stora hela irrelevant för klienter med insatser enligt Bostad först modellen och 

socialarbetare vars klienter är med i Bostad först projektet. Detta då modellen går ut på att det 

är klienten själv som skall be om hjälp och välja insatser. Det är i Bostad först inte möjligt att 

tvinga en klient till en viss insats, även om socialarbetaren gör bedömningen att klienten på 

grund av missbruk eller psykisk ohälsa inte kan ta ett autonomt beslut grundat på att 

socialarbetaren uppfattar att klienten inte kan förstå sin situation eller förstå dess 

konsekvenser. Vilka konsekvenser detta får i det långa loppet skulle i detta fall, med detta 

material enbart gå att spekulera i. Socialarbetarens uppgift bör, som beskrivits tidigare, vara 

att arbeta med att motivera och stötta klienten. För socialarbetaren kan det dock antas vara 

svårt att helt och hållet frånsäga sig den auktoritära rollen för klienterna som är med i Bostad 

först. Intervjusvaren vittnar om att socialarbetarna i och med projektet är mindre 

beroendeskapande gentemot klienterna. Då förväntningarna på socialarbetarna tidigare har 

varit helt andra, kan det antas svårt att förändra dessa. Inte minst kan det bli svårigheter i 

relationen mellan klienten och socialarbetaren, i och med att dessa givna förväntningar finns 

kan det vara svårt att förändra dem. Slutsatsen av detta blir att socialarbetaren och klienten 

bör orientera sig till en ny relation, där de är med jämlika och ses som samarbetspartners. 
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Diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka hur socialarbetare som arbetar med projektet Bostad 

först uppfattar att klienternas autonomi och rättvisa påverkas av att de är deltagare i projektet. 

Vi ville också undersöka de eventuella motsättningar socialarbetaren uppfattar finns i 

förhållandet mellan dennes yrkesroll och en ökad autonomi och rättvisa för klienterna. De 

sammanfattade slutsatserna är att socialarbetarna uppfattar att klientens autonomi och rättvisa 

förväntas öka i och med införandet av projektet Bostad först.  

Resultatet pekar också på att socialarbetarna uppfattar att det finns vissa motsättningar 

som skapar svårigheter för dem att ge klienterna mer autonomi och mer rättvisa, dock visar 

resultaten att dessa motsättningar minskar i och med projektet Bostad först. Ökningen av 

autonomi och rättvisa till trots, visar resultaten att även klienternas beroende gentemot 

socialarbetarna tycks öka i och med Bostad först, i det avseendet att det krävs mer 

motivationsarbete från socialarbetarna med klienterna. Den distributiva rättvisan uppfattas av 

socialarbetarna få en mer rättvis fördelning i och med införandet av Bostad först. Studien 

visar också att den innan ojämlika rollfördelningen mellan klient och socialarbetare blir mer 

jämlikt i och med projektet Bostad först. Detta då klienterna har mer självbestämmanderätt 

över sina insatser.  

Ytterligare ett resultat är att socialarbetarna uppfattar det önskvärt att klienterna får 

insatser utifrån deras behov, men att insatserna dock ofta grundas på klientens strävan och vad 

denne åstadkommit. Även detta är något socialarbetarna upplever kommer ändras i och med 

Bostad först, de menar att det är lättare att ge klienten de insatser denne behöver i och med 

modellen Bostad först. Resultatet visar också på att socialarbetarna till stor del upplever 

missbruk, hemlöshet och psykisk ohälsa som oförtjänt ofördelaktiga tillstånd, vilket innebär 

att samhället, och därmed även socialarbetarna, bör väga upp dessa tillstånd. Vi har också sett 

att socialarbetarna upplever att dessa tillstånd eskalerar med tiden och att samhället, ju längre 

tid det går, har mer att väga upp.  

 Vi kan dock se vissa svårigheter med att dra fler och starkare slutsatser med det empiriska 

material vi har, detta på grund av intervjuernas kvalitet. På grund av bristande erfarenhet har 

vi gjort vissa missar i planeringen. Intervjuerna kunde ha hållit en bättre kvalitet om vi innan 

intervjutillfällena skapat en bättre och mer fyllig intervjuguide, exempelvis hade vi kunnat 

operationalisera våra teoretiska begrepp; autonomi och rättvisa mer noggrant. Vi skulle också 

ha kunnat fråga fler följdfrågor för att ge mer djup i svaren. Detta hade kunnat medföra att vi 

fått djupare svar inom lämpliga områden. Vid tidpunkten för intervjuerna ansåg vi att detta 

var uppfyllt, men efteråt har vi insett att det inte gjorts tillräckligt noggrant. Som vårt upplägg 
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ser ut nu har vi en hel del empiriskt material som inte har kunnat analyseras med de aktuella 

begreppen. Detta är en av anledningarna till att vi tog in ytterligare ett begrepp, intra-

rollkonflikt, för att kunna analysera delar av det material som annars hade varit utan relevans 

för begreppen. Dock anser vi att denna metod har varit den mest adekvata för syftet. Vi anser 

att syftet är väl besvarat av det resultat vi fått. 

 Vidare kan vi påstå att vi fått liknande resultat som tidigare redovisad forskning. Precis 

som Mancini et al. (2008) visar även vår studie att socialarbetarna upplever att framgång med 

insatser i enlighet med Bostad först kommer vara delvis avhängiga de sociala relationerna 

klienten och socialarbetaren emellan. Precis som vårt resultat pekar forskning (Padgett, 2007; 

Mowbray et al. 1996) på att ett boende inte är den slutgiltiga lösningen på hemlöshet för en 

individ, utan att det även krävs andra insatser. Dock har vi inte funnit någon tidigare 

forskning som visar hur socialarbetarens motivation gentemot klienten är kopplat till ett 

lyckat utfall i modellen Bostad först. Vi anser att detta resultat är av stor vikt för att klienterna 

ska få den hjälp de behöver för att kunna lyckas med sitt boende. Socialarbetarna bör, precis 

som Perry (2003) menar, vara motiverade och intresserade för att kunna hjälpa de hemlösa 

klienterna. Det går dock inte att konstatera att klienternas boende i Bostad först är helt och 

hållet beroende på om de får hjälp med sina övriga problem eller inte. Dock kan vi konstatera 

att socialarbetarna bör prioritera ett stabilt boende för de klienter där trappstegsmodellen är 

verkningslös och på så sätt arbeta med klientens övriga problemen efter hand. Detta visar till 

exempel även Blid (2008) på när han menar att ett stabilt boende skapar mer livsglädje för 

klienterna. I och med den ökade livsglädjen hos klienten, en socialarbetare med fokus på 

motivationsarbete samt klientens egen vilja att lösa sina problem bör vara goda förutsättningar 

för att lyckas med diverse insatser för att få ett långsiktigt hem och ett drogfritt och/eller 

alkoholfritt liv.  

 Något vi anser att vår studie visar på som tidigare studier missat är hur socialarbetarens 

yrkesroll påverkar dennes möjligheter att förbättra klienternas möjligheter till ökad autonomi 

och rättvisa. I och med att dessa två begrepps innehåll är centrala grundbultar i hur Housing 

First skall användas och att de är grundläggande i modellen (Socialstyrelsen, 2010a; Pathways 

to housing) är det något uppseendeväckande att studier inte gjorts på hur socialarbetare 

uppfattar dessa begrepp. Majoriteten av forskningen kring Bostad först är effektutvärderingar, 

visserligen med positiva utfall men dock är forskningen fattig i avseende hur socialarbetare 

uppfattar modellen. Därför anser vi att vi har relativt nya resultat och pekar på viktiga 

slutsatser, som kan sammanfattas med att socialarbetaren åtar sig en annan roll i och med 
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införandet av Bostad först. Den nya rollen innebär en mindre grad av auktoritet gentemot 

klienten och ett mindre ansvar då socialarbetaren överlämnar en del av ansvaret till klienten, 

vilket kräver en högre grad av motivationsarbete av socialarbetaren gentemot klienten. I detta 

avseende anser vi att våra teoretiska begrepp; autonomi, rättvisa och intra-rollkonflikt uppfyllt 

dess syfte, de har medfört att vi har kunnat peka på dessa slutsatser och gett oss möjligheten 

att hålla en röd tråd genom hela studien då dessa begrepp är centrala i både teoretisk mening 

samt för socialarbetarna i praktiken. Det har även visat sig att socialarbetarna, i mer eller 

mindre utsträckning, anser att dessa begrepp är av vikt för vilket utfall insatser i enlighet med 

Bostad först kan komma att få. De har även visat på hur socialarbetarens yrkesroll, med hjälp 

av begreppet intra-rollkonflikt, kan påverka socialarbetarnas möjligheter att skapa positiva 

utfall för klienten i projektet Bostad först.  

 Vi har under arbetets gång ansett att det vore intressant att välja en annan teoretisk 

utgångspunkt, exempelvis hade det varit intressant att utgå från ett tydligt maktperspektiv och 

studera hur det förändrats genom införandet av Bostad först. Det skulle också ha varit 

intressant att analysera intervjusvaren på ett annat sätt som mer fokuserar på hur 

socialarbetarna svarade på frågorna och inte hur de svarade. I det stora hela anser vi dock att 

studien uppfyllt syftet och att resultaten pekar på relativt nya och intressanta svar.  

Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
I den amerikanska forskningen vi tagit del av fokuseras det mycket på de hemlösas psykiska 

ohälsa, vi funderar därför på hur modellen ska lyckas med de klienter som har ett aktivt 

missbruk. Som vi har uppfattat det svenska forskningsfältet fokuseras det främst på hemlöshet 

med ett aktivt missbruk. Här anser vi att det finns en stor kunskapslucka, vi tror att de 

hemlösa skulle tjäna på att det forskas vidare kring detta, om huruvida Housing First har ett 

positivt utfall för de hemlösa som har ett missbruk. Den svenska modellen bör ta hänsyn till 

att Housing First kanske inte går att använda i samma form överlag, när det gäller 

samhällsstruktur, missbruk och psykisk sjuka. Det vore även intressant att undersöka hur 

klienternas motivation påverkas av att de är med i Bostad först. Ökar motivationen till att bli 

nykter och drogfri om de får ett boende direkt eller minskar motivationen? 
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Bilagor	  

Bilaga	  1	  Intervjuguide	  
 

1. Hur länge har du jobbat med hemlöshet? 

2. Arbetar du med projektet Bostad först? 

3. Hur har du fått informationen om Bostad först? 

4. Hur har Bostad först introducerats på din arbetsplats? 

5. Kan du ge en kort beskrivning av hur ditt arbete med hemlösa klienter ser ut? 

6. Vad är självbestämmanderätt för dig? 

7. Vad tror du att Bostad först kommer att ha för konsekvens när det gäller klientens 

självbestämmanderätt?  

8. Vad är oberoende för dig? 

9. Vad tror du att Bostad först kommer att ha för konsekvens när det gäller klientens 

självbestämmanderätt?  

10. Vad är lika villkor för dig? 

11. Vad tror du att Bostad först medför för klientens rätt till lika villkor? 

12. Vad är rättvisa för dig? 

13. Hur tror du att detta kommer till uttryck för klienten i och med införandet av Bostad 

först? 

14. Hur tror du att din yrkesroll som socialarbetare kommer att förändras i och med 

införandet av Bostad först? 

15. Hur tror du att självbestämmande, oberoende, lika villkor och rättvisa kommer att 

påverka ditt arbete och din relation till klienterna? 

16. Hur arbetar du för att hjälpa klienterna att uppnå självbestämmande, oberoende, lika 

villkor och rättvisa och hur gör ni för att hjälpa klienterna att upprätthålla detta?  

17. Finns det några hinder i ditt arbete som försvårar möjligheterna att ge klienterna mer 

självbestämmande, oberoende, lika villkor och rättvisa? 

18. Hur tycker du att synen på självbestämmande, oberoende, lika villkor och rättvisa har 

förändrats i och med införandet av Bostad först? 
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Bilaga	  2	  Informationsbrev	  
 

Hej, 

 

Vi har kontaktat er för att vi, Annie och Sara, under vår sjätte termin på socionomprogrammet 

på Stockholms Universitet skriver en c-uppsats i ämnet Bostad först. Vi vill informera er om 

studiens syfte som är att undersöka vad socialarbetare har för synpunkter på införandet av 

Bostad först.  

Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta intervjun eller välja att 

inte svara på någon utav frågorna. Du kommer att vara anonym och det är endast vi som 

författare som vet exakt vilka som har deltagit i studien. Vi kommer inte att skriva ut 

information som kan härledas direkt till dig, till exempel ditt namn eller namn på 

arbetsplatsen. Vi är medvetna om att det är ett begränsat antal enheter i Stockholm som 

arbetar med Bostad först och detta medför att det kan vara möjligt för läsaren att förstå vilka 

enheter vi kan ha besökt. 

Du kommer i efterhand att ges möjlighet att läsa igenom transkriberingen av din intervju 

för att ge oss eventuella korrigeringar om det har skett några misstag. Vi kommer att skicka 

utskriften via email direkt till dig som har deltagit.  

 

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till oss. 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Sara Wallin och Annie Jonsson 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Sara Wallin, tel-xx, mail 

Annie Jonsson, tel-xx, mail 


