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SAMMANFATTNING 

Denna studie handlar om återhämtning från hemlöshet. Studien är en kvalitativ 

forskningsundersökning med utgångspunkt från teori enligt Maslows behovstrappa och 

Strengths-modellen. Studien är gjord med deltagare från bostadsprojektet Bostad Först. 

Studien lyfter först fram tidigare forskning runt problematiken hemlöshet, för att sedan 

smalna in i ämnesområdet återhämtning. Studien är gjord genom fem semistrukturerade 

intervjuer med deltagare som fått bostad genom Bostad Först. Studien är även del av ett 

större utvärderingsprojekt av Bostad Först. I resultatdelen ges en deskriptiv historia 

angående resultaten som framkommit enligt de teoretiska utgångspunkter studien utgår 

ifrån. I studien beskrivs resultaten utifrån ett grupperspektiv där processer som deltagarna 

har gått igenom lyfts fram. I diskussionen analyseras dessa processer för att se vilka av dessa 

som lett till återhämtning. De processer som lyft fram i studien är; professionella relationer, 

privata relationer, normalitet, hem, självbestämmande, sysselsättning och fysiologiska 

processer. Utifrån de resultat och den diskussion som förs kommer författarna fram till att 

hemlöshet är ett mångfacetterat problem med många ansikten. De problem som finns inom 

gruppen är bland annat missbruk, psykisk ohälsa och dubbeldiagnoser. Författarna avslutar 

sedan med att lyfta fram vad de anser är den viktigaste processen för återhämtning, nämligen 

de sociala banden. 

Nyckelord: Hemlöshet, Bostad Först, Maslows behovstrappa, Strengths-modellen, 

Återhämtning. 
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ABSTRACT 

This study is about recovery from homelessness. The study is a qualitative research study 

based on theory from Maslow's hierarchy of needs and the Strengths Model. The study was 

done with participants from the housing project Housing First. The study first raises earlier 

research around the issue of homelessness, then narrow it down to the field of recovery. The 

study is done through five semi-structured interviews with participants who received housing 

through Housing First. The study is also part of a larger evaluation project of Housing First. 

The study in the results section chosen to provide a descriptive story about the results 

achieved from a theoretical standpoints the study assumes. The study describes the results 

from a group perspective, were the processes the participants have gone through is 

highlighted. The discussion analyzed these processes to see which of them have led to 

recovery. The processes the study highlights are; professional relationships, personal 

relationships, normality, home, empowerment, employment and physiological processes. 

Based on the results and the discussion the authors concluded that homelessness is a 

complex problem with many faces. The problems that exist within the group include 

substance abuse, mental health problems and dual diagnosis. The authors then conclude with 

what they believe to be the most important process of recovery, namely social bonds. 

Keywords: Homelessness, Housing First, Maslow's hierarchy of needs, The Strengths model, 

Recovery.  
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1 INLEDNING 

I Sverige fanns det 2012 cirka 34 000 vuxna som saknade bostad (Socialstyrelsen, 2012). 

Speciella omständigheter som skilsmässor, familjevåld, konkurser, fattigdom, missbruk, 

klassbakgrunder, psykisk ohälsa, socialpolitik, brist på billiga lägenheter och så vidare, är alla 

orsaker, var för sig eller tillsammans, till varför människor inte har tillgång till en egen 

bostad. I Sverige är det upp till varje kommun att lösa hemlöshetsproblematiken och 2014 

valde en mellanstor kommun i Mellansverige att introducera en modell som kallas Bostad 

Först (BF). Bostad Först riktar sig i första hand till den mest utsatta gruppen hemlösa, en 

grupp som kommunen misslyckats med att hitta en lösning åt. Det vill mena de människor 

som återkommande fanns på kommunens härbärge eller de uteliggarna som dag in och dag 

ut, månad för månad och årstid för årstid syntes i gatumiljö. Det primära syftet från 

kommunens sida var att genom BF-projektet hitta lösningar på hemlöshetsproblematiken 

och minska gruppen akut hemlösa. Den aktuella kommunen har även valt att i ett samarbete 

med en högskola utvärdera modellen för att bland annat kunna bidra till utvecklandet av det 

organisatoriska lärandet kring resursmobilisering. I utvärderingen skall det studeras hur 

implementeringen av BF gått till, detta genom att bland annat intervjua de som jobbar med 

Bostad Först och genom att intervjua de som erbjudits bostad. Den här uppsatsen är en del 

av den utvärdering och i just den här studien har vi två studenter fått chansen att fokusera på 

några personer som fått bostad genom Bostad Först. Genom att göra intervjuer hoppas vi ta 

reda på vad personerna själva tycker om Bostad Först och hur vägen tillbaka till eget boende 

sett ut. Vilket stöd och vilka insatser tycker de har fungerat? Vi är intresserade av att ta reda 

på hur återhämtningsprocessen sett ut och vad vi som framtida socialarbetare kan lära oss av 

de hemlösas egna berättelser. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vi har i denna studie valt att undersöka före detta hemlösas väg tillbaka till boende. 

Deltagarna i vår undersökning har fått boende genom Bostad Först och vi har valt att 

undersöka vilka processer som deltagarna har gått igenom med sitt nya boende utifrån teori 

om Maslows behovstrappa och Strengths-modellen. 

1.1.1 Syfte  

Syftet är att undersöka före detta hemlösas väg tillbaka till ett boende genom Bostad Först. 

1.1.2 Frågeställningar 

1. Vilka processer enligt Maslows behovstrappa har deltagarna gått igenom? 
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2. Vilka processer enligt Strengths-modellen har deltagarna gått igenom? 

3. Vilka processer har lett till återhämtning? 

1.2 Avgränsningar 

I den här uppsatsen är vi inte intresserade av att ta reda på varför och hur människor har 

hamnat i hemlöshet, vi tror nämligen att det finns lika många orsaker till hemlöshet som det 

finns hemlösa. Inte heller är vi intresserade av att undersöka hur socialpolitiken, varken på 

nationell eller lokal nivå, påverkat varför de vi intervjuat hamnat i hemlöshet. Vi undersöker 

inte heller vilket ansvar kommuner eller myndigheter har. Den här studien tar heller inte upp 

vilka behandlingar som erbjuds till de som exempelvis missbrukar alkohol eller narkotika. 

1.3 Centrala begrepp 

Här nedan beskriver vi tre begrepp – hemlöshet, återhämtning och återhämtningsprocess 

samt definierar vad begreppen innebär och vad vi menar med begreppen i vår uppsats. 

Avslutningsvis motiverar vi varför vi har valt formuleringen Strengths-modellen. 

1.3.1 Hemlöshet 

Vi är medvetna om att det finns många olika sätt att se på hemlöshet och att det finns olika 

situationer som gör att en människa kan hamna i hemlöshet. I den här uppsatsen ägnar vi oss 

dock åt människor som befinner sig i hemlöshet enligt Socialstyrelsens (2011) situation ett. 

Socialstyrelsens definition av hemlösa i situation ett är de personer som är skrivna i en 

svensk kommun och som har en akut brist på bostad och på grund av det befinner sig på 

gatan, jourhem, härbärgen eller akutboenden.  

1.3.2 Återhämtning 

Med återhämtning avser vi Warners (1985) definition av social återhämtning, det vill mena 

en person som klarar av att hantera sin sociala situation trots symptom som exempelvis 

missbruk eller vanföreställningar. Warner menar att det är av ytterst vikt att en person som 

ägnar sig åt social återhämtning har tillgång till egen bostad, ekonomisk självständighet och 

att personen själv kan tillgodose sina grundläggande basbehov. I Topor, Borg och Lindelöfs 

(2008) tolkning av Warners sociala återhämtning skriver de att symptomen inte ska hindra 

en person från att fungera i vardagen eller i sociala situationer. Det kan innebära att 

professionella kontakter som stöd, bostad, arbete och aktivering anpassas efter individens 

behov för att individen ska kunna fungera socialt (Topor m.fl., 2008). Vidare menar de att 

sociala normer och lokala kulturella förhållanden inverkar på en persons förmåga att anpassa 

sig socialt. Warner (1985) beskriver social återhämtning som en motsats till fullständig 

återhämtning, något som innebär att en person inte har några symptom alls och helt återgått 
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till ett liv som personen hade innan besvär som exempelvis missbruk, psykisk ohälsa eller det 

liv som levdes innan en person blev hemlös. 

1.3.3 Återhämtningsprocess 

Med återhämtningsprocess menar vi den process som exempelvis en person med psykisk 

ohälsa går igenom för att må bättre. En slags mänsklig process där planerade och 

slumpmässiga händelser eller relationer kan vara av avgörande betydelse för återhämtningen 

(Topor, Borg & Lindelöf 2008). För Topor m.fl. innebär det att ett speciellt ögonblick kan 

vara av kritiskt avgörande för klienten där denne kommer till insikt om något som hjälper 

klienten vidare i sin återhämtningsprocess. Likaså menar Topor m.fl. att klienten kan ha en 

egen åsikt om vad som hjälper denne framåt, samtidigt som den professionella kan ha en 

avvikande syn av vad som behövs för att klienten ska kunna gå vidare i sin 

återhämtningsprocess. 

1.3.4 Strengths-modellen 

Med Strengths-modellen menar vi en behandlingsmodell som går ut på att se till individens 

styrkor istället för svagheter. Strengths-modellen används bland annat inom svenska Case 

management, men är då kallad för resursmobilisering. Vi har i denna studie valt att använda 

oss av termen Strengths-modellen istället för den svenska termen resursmobilisering, som är 

en försvenskad version av Strengths-modellen. Detta då vi utgått från den engelska original 

litteratur om modellen och denna litteratur är inte helt överensstämmande med den 

försvenskade modellen (Rapp & Goscha, 2011; Söderberg & Thomsson, 2009). 

2 BAKGRUND 

I det här kapitlet beskriver vi först hemlösheten som den ser ut i Sverige idag. Sedan följer en 

presentation av Bostad Först.  

2.1 Hemlöshet i Sverige 

Socialstyrelsen har med jämna mellanrum sedan början av 1990-talet genomfört nationella 

kartläggningar av hemlösa i Sverige. Socialstyrelsen gör så kallade tvärsnittsundersökningar 

under en mätvecka och samlar in uppgifter via enkäter från en stor grupp uppgiftslämnare 

som exempelvis socialtjänsten, kriminal- och beroendevården, psykiatrin samt olika 

frivillighetsorganisationer (Socialstyrelsen, 2011). Det innebär att de personer som inte är 

kända av dessa myndigheter eller organisationer inte räknas med och hittills uppger 

Socialstyrelsen att inte heller papperslösa eller EU-migranter räknats in i slutresultatet. Det 

betyder att de siffror som finns tillgängliga till dagens datum har några år på nacken, men 
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räkningen 2011 visade att 34 000 människor i Sverige saknade egen bostad eller var 

utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden. Av dessa var 11 700 kvinnor och 

resterande 21 200 män (Socialstyrelsen, 2011). Problematiken ansågs störst i 

storstadsregionerna men även som ett nationellt problem eftersom nästan alla kommuner i 

Sverige hade hemlösa. Vidare använde Socialstyrelsen (2011) sig av fyra olika kategorier av 

hemlöshet för att definiera de situationer som människor kan befinna sig i under en kortare 

eller längre period i sitt liv. I kategori ett ingick de personer som var uteliggare eller 

hänvisade till härbärgen och akutboenden. I andra kategorin finns de som bodde på olika 

institutioner och som saknade en egen bostad den dag de blev utskrivna. I tredje situationen 

ingick de personer som hade fått sin bostad ordnad av kommunen och där kommunen hade 

någon slags tillsyn eller villkorat hyresavtalen med särskilda regler eller villkor. Till den 

kategorin räknades till exempel de med sociala eller kommunala kontrakt och de personer 

som hade försöks- eller träningslägenheter. I fjärde och sista kategorin återfinns de som hade 

andrahandskontrakt och de som var inneboende hos släkt och vänner. I kartläggning 

uppgavs även att cirka 40 procent av de hemlösa, det vill säga cirka 13 000 personer, hade ett 

missbruks- eller beroendeproblem. Likaså visade Socialstyrelsens undersökning att 

missbruk- och beroendeproblematiken var störst bland de hemlösa som bodde på härbärgen, 

i tillfälliga logier, i kategoriboenden och på institutioner. I samma undersökning uppgav cirka 

36 procent, det vill säga 10 200 personer, att de hade psykisk ohälsa. 

2.2 Bostad först 

Ett fåtal svenska kommuner har valt att arbeta med Bostad Först (BF), antingen i 

projektform eller som en del av den kommunala strategin mot hemlöshet. Bostad Först 

utvecklades i början på 80-talet i USA (Pathways to Housing First) och är ett nyare sätt att se 

på orsaker och lösningar i arbetet med hemlösa och skiljer sig från det konventionella sättet 

som tidigare använts. Tanken med Bostad Först är att hjälpa klienterna att känna sig 

hemmastadda och trygga i sina bostäder och att det frivilliga stöd som personalen erbjuder 

ska vara inriktat på att stärka återhämtningen. Bostad Först riktar sig i första hand mot de 

personer som varit hemlösa en längre period och som har ett missbruk och/eller psykiska 

problem. Gemensamt för de klienter som BF inriktar sig emot är att de traditionella 

insatserna inte har fungerat och att personerna ofta åkt in och ut i olika insatser och valsat 

runt på olika boenden. En av BF grundtankar är att en bostad är en mänsklig rättighet och att 

det är svårt att göra någonting åt en människas livsproblem innan denne har en bostad och 

en plats att känna sig trygg på (Knutagård & Kristiansen, 2013). Efter att en hemlös person 

fått bostad sätts frivilliga hjälpinsatser inom ramen för Bostad Först in och utförs av BF-

personalen. Arbetet kretsar kring självbestämmande och bygger på att klienterna frivilligt 

ställer upp på de insatser som erbjuds. Det finns heller inga krav på deltagarna att vara 

nyktra eller att behöva delta i olika insatser eller behandlingar. Istället åtar sig BF att arbeta 

så länge det behövs med klienterna och arbetet skall vara inriktat mot återhämtning och 

skadereduktion. Andra principer är att bostad och behandling skall vara separerade ifrån 

varandra, liksom att lägenheterna skall vara utspridda i vanliga bostadsområden och inte 

samlade i en enda byggnad eller område (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). 
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I den aktuella mellanstora kommunen som vi gjort vår studie i började Bostad Först som ett 

projekt, men är sedan en tid tillbaka en integrerad del av kommunens arbete med 

hemlöshetsproblematiken. I just den här kommunen finns cirka tvåhundra personer som 

räknas som hemlösa, dock är inte alla akut bostadslösa. För att en person ska ha tillgång till 

bostad via Bostad Först måste personen ha varit skriven i kommunen i minst två år. När 

personen sedan får en bostad via BF måste denne vara beredda på att ta emot besök från BF 

en gång i veckan, men kan utöver stöd och råd från personalen tacka nej till övriga insatser 

som exempelvis behandling. Enligt BF-personalen har en av kommunens största utmaning 

varit att få tag på hyreslägenheter, vilket inneburit att endast nio personer fått lägenhet via 

BF. I den aktuella kommunen finns även ett alternativt boende bestående av fyra bostäder, 

men dessa bostäder tillhandahålls av kommunen och de som bor där är inte helt en del av BF, 

även om BF-personalen sköter tillsynen av dem som bor där. 

3 TIDIGARE FORSKNING 

Här följer en presentation av de sju forskningsstudierna vi valt att titta närmare på. Vi har 

valt både svenska och internationella studier. 

3.1 Pathways to Housing First 

Padgett, Gulcur & Tsemberis (2006) menar att det sociala arbetet med hemlösa i USA varit 

svårt att lösa, både på en individuell nivå och på en strukturell nivå. På den individuella nivån 

syftar författarna bland annat på att de nykterhetskrav som funnits på hemlösa, för att få 

tillgång till härbärgen och bostad, inte tagit hänsyn till dubbeldiagnoser. De menar att 

forskning visat att 50-70% bland de hemlösa i New York lider av psykisk ohälsa, något som 

det bortsetts ifrån i utvecklingen av de traditionella amerikanska missbruksbehandlingarna 

(TF, Treatment First). Istället visade deras studie att personer med dubbeldiagnos kunde ha 

ett stabilt boende utan att de behövde dra ner på sitt missbruk. Undersökningen forskarna 

gjorde gick ut på att jämföra de traditionella lösningarna och behandlingarna för hemlösa 

med ett Bostad Först-projekt (Housing First). Deltagarna till studien samlades in via 

uppsökande team direkt från gatan, från dagcentraler, från behandlingskliniker och 

psykiatriska avdelningar. Grundkriterierna var att deltagarna skulle vara diagnostiserade 

med psykisk ohälsa, men även att de skulle ha varit hemlösa de senaste sex månaderna, varav 

två veckor av den senaste månaden skulle ha tillbringats på gatan. Det fanns inga krav på 

missbruk men studien visade att 90 % av deltagarna hade någon slags historia av missbruk. 

De 225 vuxna deltagarna delades in i två grupper, varav 99 stycken fick tillgång till Bostad 

Först. De deltagarna fick lägenheter runt om i New York och det fanns inga krav på nykterhet 

eller förbud mot droger och alkohol. Istället för krav på behandling erbjöds deltagarna i BF 

ett frivilligt stöd i form av team med socialarbetare, psykiatriker och sjuksköterskor. De 

resterande 126 i kontrollgruppen erbjöds traditionella behandlingsprogram (TF) som 
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exempelvis 12-stegsprogram och gruppboenden. I deltagandet för kontrollgruppen ingick 

krav på avgiftning, krav på nykterhet och obligatoriskt deltagande i all behandling som ingick 

i de olika programmen. Kontrollgruppen erbjöds mestadels gruppboenden där de delade på 

matlagnings-, sov- och hygienutrymmen. Där ingick även ett förbud mot narkotika och 

alkohol och det var inte tillåtet att ha övernattande gäster. Undersökningen pågick i 48 

månader och varje deltagare erbjöds en ersättning för att ställa upp på strukturerade 

intervjuer. Intervjuerna bestod dels av en fem-minuters intervju varje månad, dels en större 

intervju var sjätte månad. I intervjuerna undersöktes hur många gånger deltagarna under 

den senaste sexmånadersperioden missbrukat alkohol och/eller narkotika. Utfallet gav inga 

direkta skillnader i narkotikaanvändning mellan grupperna men däremot visade det sig att 

gruppen i BF hade druckit aningen mindre alkohol än kontrollgruppen. Efter fyra år fanns 87 

% av de ursprungliga deltagarna kvar i projektet men BF-gruppen visade på en större 

stabilitet och hade dessutom kostat mindre än kontrollgruppen. Dock hade BF-gruppen 

använt sig mindre av den frivilliga behandling som de erbjöds än kontrollgruppen, vars 

behandling visserligen var obligatorisk. Å andra sidan uppvisade inte heller BF-gruppen den 

förväntade tillnyktringen för att få behålla lägenheten i förhållande till kontrollgruppen. 

Forskarna menar att resultatet visar att de som bor själva (BF) inte missbrukar mer än 

kontrollgruppen trots avsaknad av regler och krav. Forskarna drar slutsatsen att alla är 

individer och menar att det inte finns en lösning som passar alla. Av jämförelsen drar 

forskarna den slutsats att BF visar på mer effektivitet eftersom de deltagarna inte bara ställt 

upp på eget bevåg utan även fått själva bestämmer över den grad de velat delta i den 

behandling och stöd som erbjudits (Padgett m.fl., 2006). 

3.2 Implementeringen av Bostad Först i Sverige 

Det övervägande sättet att jobba med hemlösa med missbruksproblem har i Sverige varit att i 

första hand försöka motivera klienten till att medverka i behandling eller i insatser för att bli 

fria från sina missbruk (Knutagård & Kristiansen, 2013). Knutagård och Kristiansen menar 

att modeller med stödboenden, trappmodeller och träningslägenheter bygger alla mer eller 

mindre på att klienterna först skall sluta missbruka. Forskarna menar att många av de 

hemlösa i Sverige fastnar i systemet, bland annat är det väldigt få klienter som får ta över sina 

hyreskontrakt. Enligt forskarna finns det i Sverige en slags cementerad institutionell syn på 

hur arbetet kring hemlösa ska ske och att normer och värderingar byggt upp en idé om hur 

arbetet kring hemlösa ska läggas upp. Knutagård och Kristiansen har undersökt hur 

Pathways to Housing First (HF) överförts till svenska kommuner och om den 

transformeringen inneburit några skillnader från den ursprungliga tanken med HF. I en 

enkätstudie som skickades ut till fyra svenska kommuner som implementerat Bostad Först 

gjordes en kartläggning av hur väl kommunerna följt den ursprungliga tanken med Pathways 

to Housing First. Tanken med studien var inte att jämföra kommunerna och hur väl de 

lyckats i sitt arbete med hemlösa, utan avsikten var att belysa likheter och olikheter i 

implementeringen av HF till svenska förhållanden. Det visade sig att ingen av de fyra 

kommunerna hade applicerat HF rakt av, alla hade gjort någon slags adaption till svenska 

förhållanden. Undersökningen visade exempelvis att vissa kommuner använde sig av 

intervjuer för att ta reda på hur motiverade de sökande var till att ändra sitt leverne. Likaså 
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fick inte klienterna eget kontrakt direkt utan först efter en ett- till tvåårsperiod beroende på 

hur väl de skött sig. Precis som i Housing First var all behandling frivillig förutom i Malmö 

där klienterna var tvungna att delta i behandlingar om de riskerade att bli vräkta. I enlighet 

med HF idéer hade kommunerna heller inget nykterhetskrav och förbud mot alkohol eller 

droger. Trots att kommunerna gjort ändringar i konceptet HF menar Knutagård och 

Kristansen att själva kärnan av konceptet följts och att de ändringar som gjorts handlade om 

att anpassa sig till de lokala resurser som fanns att tillgå. Att anpassa sig till de lokala 

resurserna anser forskarna visserligen vara bra men varnar samtidigt för att för mycket 

anpassning till det lokala kan leda till att själva kvintessensen av HF försvinner. Dessutom 

menar de att det även finns risker att åter hamna i traditionella uppfattningar om hur arbetet 

med hemlösa ska gå till, det vill säga en risk att falla tillbaka i gamla normer och värderingar. 

3.3 Jämförande studie mellan BF och TF med hjälp av Maslows 

behovstrappa 

I en flermetodsforskning där en kvalitativ studie kombinerades med en kvantitativ studie 

gjordes en jämförelse av hemlösas erfarenheter av Bostad Först (BF) och hemlösas 

erfarenheter av mer traditionella behandlingar (Treatment First, TF). Abraham Maslows 

behovstrappa applicerades som analysverktyg och studien pågick i fyra år mellan 2004 och 

2008 i New York, USA. Forskarna (Henwood, Derejko, Couture & Padgett, 2015) menar att 

förespråkare av Bostad Först ofta utgår från att de grundläggande behoven i Maslows 

behovstrappa, exempelvis som de fysiologiska samt trygghets- och tillhörighetsbehoven, först 

måste tillgodoses för att kunna skapa en plattform för en människas återhämtning. Denna 

plattform används sedan som en utgångspunkt för att anta andra utmaningar i livet, 

exempelvis arbete, relationer, psykiska eller fysiska symptom. Detta menar Henwood m.fl. är 

i motsats till TF-behandlingar där missbruk, psykiska besvär och socialisering prioriteras för 

att först kunna må bättre och sedan kunna fokusera på ett eget boende, vilket ses som ett 

högre mål efter att bättre vanor skapats. I undersökningen ingick 75 vuxna hemlösa som 

förutom att de hade en historia av hemlöshet och missbruk, även var diagnostiserade med 

psykisk sjukdom, exempelvis schizofreni, bipolär sjukdom eller djup depression. Personerna i 

urvalsgruppen var alla nyinskrivna i fyra olika amerikanska behandlingsprogram, en grupp i 

BF och de andra tre i TF-behandlingar. Urvalsgruppen bestod till en början av 75 personer 

men efter fyra år var det bara 63 personer som fullföljde hela studien. I undersökningen 

ingick en kontroll varje månad av deltagarnas status i behandlingsprogrammen, dessutom 

gjordes med jämna mellanrum tre semistrukturerade djupintervjuer. I dessa intervjuer 

undersöktes vad deltagarna tyckte om det stöd de fick, hur deras sociala relationer såg ut och 

hur statusen på missbruket och på den psykiska sjukdomen var. Vid varje intervju frågade 

även forskarna vad deltagarna ansåg att de behövde just där och då och vad de själva ansåg 

vara deras nästa steg i livet. Av de kvalitativa intervjusvaren gjordes en tematisk analys 

utifrån Maslows behovstrappa. Svaren kodades om och poängsattes efter en tidslinje för att 

ge en indikator på deltagarnas behov över tid. Dessutom gjordes en uppdelning i olika 

kategorier och summeringen av kategoriernas poäng analyserades i en kvantitativ studie. 

Forskarna fann att många av TF-deltagarna kände en stress över att inte veta hur det 

framtida boendet skulle se ut. Stressen bestod bland annat av risken att få återfall och då 
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antingen åka ut på gatan eller tvingas börja om i behandling. Många av de deltagare som 

slutförde TF-behandlingarna kände även stress över att inte veta vart de skulle ta vägen efter 

behandlingen. Skulle de bo hos vänner och familj eller hamna på gatan igen? Även de TF-

deltagare som hade boende ordnat efter behandlingen var oroliga över att de inte skulle ha 

råd med hyran etc. Studien visade att TF-deltagarna efterfrågade en viss mån av 

självbestämmande och att många kände sig maktlösa över att exempelvis inte klara av att 

ordna bostad åt sig själva. Få av BF-deltagarna var oroliga över bostadssituationen men 

däremot funderade många på hur de skulle kunna förbättra bostaden eller hur de skulle 

kunna känna sig trygga i det egna hemmet. En del funderade på hur de skulle återetablera 

relationer med familj och vänner medan andra funderade på huruvida de skulle återgå till 

skolbänken för att skaffa sig ett framtida jobb. Hos BF-deltagarna fanns även behov av att 

åter känna sig som en del av omgivningen och funderingar på hur de kunde bidra till 

samhället. Slutsatserna visar att deltagarna i TF var upptagna med att fundera över basbehov 

som exempelvis bostad medan BF-deltagarna funderade över hur de kunde förbättra sina liv. 

Även TF-deltagarna grubblade över hur de kunde nå självförverkligande, men det spekulerar 

forskarna i om det berodde på att TF-deltagarna hade behov av att drömma sig bort för att 

slippa ta tag i verkligheten och dess upplevda oöverstigliga krav. Å andra sidan anser 

forskarna att drömmar var en stark motivations incitament och kritiserade TF-

behandlingarna för att innehålla för lite påverkningsbara steg för deltagarna för att uppnå att 

själva hitta mål till förändring. Forskarna menar vidare att resultaten de fann bland BF-

deltagarna inte innebar att de personer som hade Maslows basbehov uppfyllda snabbare 

kunde ägna sig åt återhämtning. De menade att relationen mellan basbehoven och meningen 

med självförverkligande är mer komplext än så och att vidare forskning behövs. Henwood 

m.fl. funderar över om BF egentligen handlar om att utöva samhällelig social kontroll över 

deltagarna, istället för att erbjuda en behandling som fokuserar på återhämtning. 

Konklusionerna är att det är viktigt att deltagarna har en viss självbestämmanderätt och 

involvering i behandlingen för att på så sätt skapa ett hopp om ett bättre framtida liv. 

3.4 Hemlösa och identitet 

I en kanadensisk studie genomförd i Toronto av Boydell, Goering & Morrell-Bellai (2000) 

genomfördes 29 kvalitativa djupintervjuer med hemlösa. Urvalet var från en grupp på 330 

hemlösa som samtliga hade genomgått en kvalitativ intervju, men av dessa var det 29 som 

gick vidare till djupintervjuer. Deltagarnas åldersspann var mellan 18 och 61 år, med ett 

medelvärde av 37,96 och en standardavvikelse på 12,58 år. 30 % av deltagarna var kvinnor. 

Innan djupintervjuerna genomfördes hade en frågeguide konstruerats utifrån en fokusgrupp 

på åtta hemlösa. Intervjuerna genomfördes sedan på olika platser utefter vart deltagarna ville 

träffas, allt från vandrarhem, caféer till forskarnas kontor. Intervjuerna varade mellan 45 

minuter och två och en halv timme. Boydell m.fl. menar att från den tidigare forskningen 

som fanns på ämnet förlorar hemlösa ofta sin egen identitet, självkänsla och sin tro på sig 

själva. Ju längre tid en person befinner sig i hemlöshet, desto större risk blir det att personen 

börjar identifiera sig med negativa stereotyper av hemlöshet. De menar också att personer 

som hamnat i hemlöshet utsätts för en social marginalisering, och ofta hamnar i ett dilemma 

att agera utifrån sin egen självkänsla eller de negativa stereotypiska sociala förväntningar 
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som finns på dem. Studiens resultat visar på att trots att de är hemlösa så kämpar dessa 

individer för ett värdigt liv, och ett värdigt själv. Ett problem med identitet som forskarna 

upptäckte verkar vara att de olika dåtida, nutida och framtida identiteterna blir 

ihopblandade, där gamla positiva identiteter som kanske inte är aktuella hålls kvar. Den 

nuvarande identiteten som hemlös skjuts undan eller nedvärderas, och i den framtida 

identiteten finns bara glimtar, som exempelvis att de tänker på att inte vara hemlösa, men 

inte agerar för att detta ska bli en sanning. Det framkommer även i studien att de personer 

som nyligen blivit hemlösa framställer sig på positiva sätt, som att de är ärliga, snälla, 

kärleksfulla och starka, och undviker de negativa stereotyperna som finns om hemlösa. 

Medan de som ansågs vara kronisk hemlösa eller hade varit det en längre tid hade större risk 

att identifiera sig med negativa stereotyper som att de var opålitliga, våldsamma, oansvariga 

och inte hade åstadkommit något med sina liv. Många deltagare kände sig även isolerade och 

alienerade i sin roll som hemlös, och att detta blev en "way of life", där de vände samhället 

ryggen. Ett flertal berättade också om att de ofta ljög i sociala situationer om sin hemlöshet, 

där de inte berättade om det för att de var rädda att bli stämplade eller skämdes över att inte 

ha boende. Studien tar även upp en copingstrategi som många av de hemlösa använde, att 

det skapar hierarkier bland dem där de själva inte identifierar sig som de andra hemlösa. De 

ansåg att andra hemlösa kunde vara lata, slöa och omotiverade, men att de själva inte var det. 

I synen på sin framtid såg de flesta sig själva inte som hemlösa längre, och flertal tänkte på 

att själva arbeta med hemlösa, då de visste hur det var. En deltagare uttryckte att på grund av 

hemlösheten hade denna person fått en djupare förståelse inför världen och transcenderat 

sitt forna jag. Ytterligare en sak som de tar upp är att hemlösa kvinnor i större utsträckning 

inte ville leva med andra hemlösa. Studien avslutas med att forskarna anser att hemlöshet är 

ett hot mot den egna identiteten och att de som hamnar i hemlöshet ofta får en negativ 

självbild över tid och då skapar dessa copingmekanismer. Forskarna uppmanar 

socialarbetare att vid arbete med marginaliserade människor, se till de styrkor som dessa 

besitter, istället för den negativa självbild som den hemlösa ofta skapat av sig själv. Förslag 

på vidare forskning är hur det kommer sig att vissa hemlösa accepterar dessa negativa 

stereotyper av att vara hemlös, medan vissa slåss mot dem.  

Farrington och Robinson (1999) genomförde en deltagarobservation kring hemlösa och deras 

identitetsskapande under en tremånadersperiod. En av forskarna arbetade som volontär på 

ett härbärge där rollen som forskare förblev dold för deltagarna. Forskaren hade även arbetat 

på härbärget i ungefär två års tid innan studien startades. De försvarade detta med att om 

deltagarna hade vetat att denna var en forskare skulle det lett till ovilliga och ohjälpsamma 

deltagare, istället samlade forskaren in det material som behövdes i sin roll som volontär. I 

studien ingick 21 deltagare, varav en var kvinna. Medelålder var 36,3 år och genomsnittet för 

hur länge de hade befunnit sig i hemlöshet var 5,9 år. Enligt den tidigare forskning som fanns 

inom ämnet fanns det en identitetsskapande gräns kring hemlöshet efter en tvåårsperiod, där 

de som varit hemlösa under två år räknades som korttidshemlösa, medan de som varit över 

två år var långtidshemlösa. Forskarna menar att de som varit korttidshemlösa identifierar sig 

mindre med gruppen som hemlös, medan hemlösa över två år har börjat identifierat sig inom 

gruppen av hemlösa. De korttidshemlösa tenderar till att förneka sin hemlöshet, eller 

åtminstone sin identitet som hemlös, medan de långtidshemlösa hade börjat format sin 

identitet kring hemlösheten. Tidigare forskning visade också på att hemlösa i större 
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utsträckning jämförde sig med andra hemlösa, istället för andra negativa utgrupper, detta 

misstänks bero på att hemlöshet ligger så långt ner på samhällsstegen av in- och utgrupper 

att det kan vara svårt för hemlösa att jämföra sig med en annan negativ utgrupp. En ingrupp 

är den egna tillhörighetsgruppen en person identifierar sig med, medan en utgrupp är de 

grupper som en person inte identifierar sig med. Istället jämför de sig då med andra hemlösa 

som har det sämre, vilket kan öka deras eget självvärde. Resultatet delades in i fyra faser, där 

den första fasen var personer som varit hemlösa i mindre än ett år. Här menar forskarna att 

dessa deltagare inte hade börjat identifierat sig själva som hemlösa, även om de insåg att de 

var hemlösa. Dessa deltagare pratade ofta om en framtid där de själva inte såg sig som 

hemlösa, de kvarhöll även gamla positiva identiteter där de berättade om sina tidigare 

livserfarenheter och färdigheter. De erhöll även en positiv självbild genom att jämföra sig 

själva med andra hemlösa som hade varit hemlösa längre. Den andra fasen innehöll deltagare 

som varit hemlösa i 14-18 månader, och även här förnekade dessa deltagare sin hemlöshet, 

även om de hade börjat skapat en viss acceptans till sin situation som hemlös. I tredje fasen 

som var mellan två och fyra år hade en identitet kring hemlösheten börjat skapats, och även 

olika roller som hemlös hade uppkommit. En deltagare identifierade sig själv som tiggare, 

och även negativa stereotyper börjat skapats som exempelvis "bum" (luffare). Denna grupp 

tog även avstånd från vissa andra grupper av hemlösa, då in- och utgrupper hade börjats 

skapats även bland de hemlösa i detta stadie. I den sista fasen, som var från 3,5 år och uppåt, 

hade deltagarna nästintill uteslutande börjat skapat sin identitet kring hemlösheten. Dessa 

deltagare hade börjat ta "street names", som anspelade till deras situation eller karaktär. De 

pratade om sin egna in-grupp av hemlösa som familj och vänner, och ett viss altruistisk 

synsätt fanns till de som ingick i den egna ingruppen. Farrington & Robinson anser att för att 

hjälpa hemlösa komma ur hemlöshet är det viktigt att fånga upp dem innan deras identitet 

börjar kretsa kring hemlösheten, då det är lättare att få dessa att komma vidare i livet. För de 

som har varit långtidshemlösa och där deras identitet nu kretsar kring att vara hemlös 

behövs mycket mer insatser för att dessa ska komma vidare i sina liv, då en hel ny självbild 

behöver skapas där dessa personer inte ska se sig som hemlösa längre. De ansåg att detta blev 

en paradox, för de hemlösa som hade ett positiv identitetsskapande var just de hemlösa som 

identifierade sig mest i rollen som hemlös, för genom detta lyckades de skapa en 

copingmekanism som gav dem mening i deras tillvaro. Detta utvecklade även altruistiska 

egenskaper hos dem som gjorde att de i större utsträckning tog hand om andra hemlösa och 

hjälpte dessa genom att dela med sig av det de hade. 

3.5 Strengths-modellen i ett internationellt perspektiv 

I en undersökning av Cheung m.fl. (2015) genomförd i Hong Kong undersöktes effektiviteten 

av Strengths-baserad Case Management. Cheung m.fl. menar att den mentala ohälsan är ett 

växande problem i Hong Kong, och med den ökande medvetenheten kring detta behövs nya 

effektivare metoder för att möta problemet. Cheung m.fl. menar att en ökad evidensgrad 

visar på att den traditionella medicinska modellen att möta mental ohälsa inte har den 

effektivitetsgrad som tidigare har trots, och i vissa fall till och med kan ha en negativ effekt 

för mottagaren. Undersökningen hade från början 67 deltagare som erfor mental ohälsa, men 

det var endast 45 deltagare som avslutade hela behandlingen som genomfördes under en 
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sexmånadersperiod. Undersökningen var designad så att vid början av behandling 

genomfördes ett antal tester för att mäta bland annat den generella livsglädjen och den 

personliga autonomin, för att sedan efter behandling göra dessa tester igen för att mäta 

skillnader. Efter denna sexmånadersperiod gick det att se en signifikant ökning för ett antal 

deltagare inom dessa områden. Av de 45 deltagare som avslutade behandlingen var 19 män, 

och 26 var kvinnor. De hade ett åldersspann mellan 18 och 74 år (M=36,4, och SD=13,38). 

Men även om det gick att se en signifikant skillnad i vissa av områdena som mättes var det 

även andra områden som det inte gick att se någon skillnad i efter avslutad behandling, bland 

annat i minskning av psykologisk ångest. Cheung m.fl. menar att i slutänden ger 

undersökningen ändå stöd till att en Strengths-baserad behandlingsform skulle kunna visa 

sig effektiv även i Hong-Kong och Kina, trots att den från början är designad för ett 

västerländsk klientel. Cheung m.fl. menar att detta är en första undersökning inom området, 

och som sådan finns det fortfarande brister och begränsningar i undersökningsmetoden. En 

av dessa var det begränsade deltagarantalet som gör det svårt att mäta signifikanta 

skillnader. 

3.6 Strengths-modellen i en svensk studie 

I en svensk studie av Söderberg och Thomsson (2009), prövades en Strengths-baserad 

modell av Case management för rehabilitering till arbete för långtidssjukskrivna kvinnor och 

män. Det framgår inte i studien hur många deltagare det är, men av dessa deltagare var 61 % 

kvinnor och 39 % var män. Deltagarna hade arbetat i olika branscher tidigare, som 

tillverkning, vård & omsorg och transport. Ungefär hälften av deltagarna hade blivit 

sjukskrivna på grund av psykiska symptom eller besvär, och det var även ungefär hälften som 

hade någon form av fysiska besvär. Projektet pågick under en 18 månaders period och 

därefter utvärderades resultaten. Det fanns även en kontrollgrupp som genomgick en 

traditionell rehabilitering på samma storlek som resultaten kunde jämföras mot. Studien 

beskriver hur flera aktörer blir inblandade i sjukskrivningen, vid längre sjukskrivningar på 

över 180 dagar. Exempel på aktörer är arbetsgivaren, sjukvården och försäkringskassan, och 

alla dessa går även under olika lagstiftningar vilket gör att de kan ha vitt skilda mål och syn 

på den sjukskrivna. Detta kan i sin tur leda till att den sjukskrivne får ett väldigt begränsad 

handlingsutrymme under sin rehabilitering, och med den Strengths-baserade case 

management modellen anser forskarna att detta handlingsutrymme då ska kunna öka. I 

studien lyfter de ett citat från en av deltagarna som visar på det positiva i att använda sig av 

en Strengths-baserad modell, "det kändes så bra när jag gick här ifrån förra gången, för du 

frågade mig hur mycket frisk jag var. Den frågan har inte jag tänkt på flera år. Jag har inte 

varit frisk". Söderberg och Thomsson tar även upp bristen på helhetssyn som varit på de 

sjukskrivna, där det tidigare bara hade setts till vad som varit sjukt, och inte vad som hade 

varit friskt. De menar att med den helhetssyn som ingår i modellen, går det att få den 

sjukskrivne delaktig i sin egen återhämtning på ett aktivare sätt. Detta gör individen aktiv i 

sitt egna tillfrisknande, istället för som en deltagare i studien uttryckte det, "Individen har 

varit en bricka i spelet, sällan utsedd till den ansvariga för processen" (Söderberg m.fl., 

2009). 
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Sammanfattning: I den tidigare forskningen tar vi upp studier om Bostad Först, hemlösas 

identitetsskapande och slutligen om Strengths-modellen. I studierna om Bostad Först lyfts 

det fram vad som skiljer BF mot den traditionella behandlingsvården, bland annat vikten av 

bostad för en lyckad behandling. Studierna lyfter även fram att krav och kontroll inte verkar 

vara faktorer som leder till lyckad återhämtning, utan det är andra omkringliggande faktorer 

som är avgörande för återhämtningsprocessen. Detta går att se i studien av Padgett m.fl. 

(2006) där de påvisar att personer inom BF missbrukar i samma utsträckning som de i 

kontrollgruppen, det framgick till och med att de inom BF hade använt sig av mindre alkohol 

än kontrollgruppen. Vidare går den tidigare forskningen in på hur hemlösheten påverkar 

individers identitet, där forskningen visar på att ju längre en person har varit i hemlöshet, 

desto svårare är det för denna att återhämta sig och komma tillbaka till ett normalt liv. Dessa 

studier lyfter även upp vikten av tidiga insatser och att se till styrkorna som de hemlösa har, 

innan deras identitet har börjat kretsa kring hemlösheten. Slutligen tar den tidigare 

forskningen upp studier utifrån Strengths-modellen, där det går att finna stöd till lyckad 

behandling enligt modellen, vilket är ett sätt att se till den hemlösas styrkor, som även 

Boydell m.fl. (2000) anser är av vikt för återhämtning från hemlöshet. 

4 TEORI 

I teoridelen har vi valt att först ta upp Maslows behovstrappa. Vi har valt att fokusera på de 

fem vanligaste stegen även om vi är införstådda med att behovstrappan kan tolkas på ett mer 

komplext sätt än vad vi väljer att göra i teoridelen. Detta är för att begränsa oss. Likadant är 

det med beskrivningen av Strengths-modellen, där vi valt att ta upp det vi anser vara viktigast 

för vår studie. 

4.1 Maslows behovstrappa 

Enligt Abraham Maslow (1971) har människor olika behov som behöver bli uppfyllda för att 

en person ska hitta sin plats i världen, han menar att om dessa behov inte är uppfyllda kan en 

människa inte känna sig självförverkligad. Han kategoriserade dessa behov i fem olika steg; 

fysiologiska behov, trygghetsbehov, tillhörandebehov, behoven av självrespekt och 

självförverkligande. Det finns även mer utvecklade modeller av Maslows behovstrappa med 

ytterligare trappsteg, men vi har i detta arbete valt att använda den traditionella 

behovstrappan med dessa fem behovssteg. Maslow menar även att om en person väl tagit sig 

upp för ett av stegen och senare inte skulle få dessa behov uppfyllda, kommer personen 

tillfälligt att kunna gå ner till det tidigare steget tills dessa behov återigen är uppfyllda. Men 

när behoven väl blir uppfyllda igen kommer personen att återvända till det tidigare steget. 

Om personens behov återigen inte blir uppfyllda kommer personen ha en längtan till dess 

tidigare steg och sträva efter att komma tillbaka dit. Nedan kommer en förklaring av de olika 

behovsstegen. 
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4.1.1 Fysiologiska behov 

De fysiologiska behoven är grundbehov som kroppen behöver för att kunna överleva, som 

exempelvis vatten, värme, mat och syre. Om dessa behov inte blir uppfyllda kommer kroppen 

till sist sluta att fungera. Även någon form av boende, eller åtminstone skydd från den 

externa världen brukar räknas in i detta behovssteg (Poston, 2009). 

4.1.2 Trygghetsbehov 

Med trygghetsbehov menas sådana behov som gör att människor kan känna sig trygga i sin 

vardag, att känna att de har stabilitet i sitt liv. Dessa behov kan skilja sig en del från 

människa till människa, men det som är återkommande teman inom trygghetsbehoven är; 

god hälsa, ekonomisk säkerhet, stabilitet i sin vardag och att ha en trygg plats i världen, som 

exempelvis ett hem (Poston, 2009). 

4.1.3 Tillhörighetsbehov 

Med tillhörighetsbehov menar Maslow de sociala banden, vilka relationer är viktiga för en 

individ så att denna kan känna en tillhörighet. Det kan vara familjerelationer, vänner eller 

andra sociala relationer, som exempelvis pojkvän eller flickvän, man eller fru. 

Tillhörighetsbehoven handlar om att uppfylla de sociala behov som en person har och att 

hitta sin plats inom dessa relationer (Poston, 2009). 

4.1.4 Självkänsla 

Maslow delar upp behoven av självkänsla i två nivåer, den lägre och den högre sorten av 

självkänsla. Den lägre sorten kommer från yttre bekräftelse, sökande efter att få acceptans 

och uppskattning från andra. Den högre formen av självkänsla handlar om självrespekt, att 

kunna bekräfta sig själv och vara nöjd med det. Den högre formen av självkänsla anses vara 

mer permanent och fast då den kommer inifrån individen själv, än den lägre formen av 

självkänsla som behöver bli bekräftad av andra. Behoven av självkänsla påverkas av 

maktrelationer och om man känner sig respekterad och uppskattad i sin vardag (Poston, 

2009). 

4.1.5 Självförverkligande 

Självförverkligande handlar om att vara sitt ultimata jag, sitt bästa jag. När de andra behoven 

har blivit uppfyllda inom behovstrappan kan en person börja nå självförverkligande. 

Självförverkligande handlar om att förstå vem man är i världen och ens plats i den, och sen 

komma till acceptans med detta och göra sitt yttersta för att nå den bästa versionen av sig 

själv. De egocentriska behoven har hamnat i bakgrunden och istället för att försöka 

tillfredsställa andra för kunna tillfredsställa sig själv har fokusen flyttas till att kunna vara sig 

själv och ge tillbaka till andra genom detta. En självförverkligande individ har hittat vad som 

är viktigt för denna i livet, och gör sitt bästa för att nå detta mål (Poston, 2009). 
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4.2 Strengths-modellen 

Strengths-modellen (Rapp & Goscha, 2011) bygger på att hitta individens styrkor och lyfta 

dessa, istället för som i den traditionella vårdapparaten där individens svagheter och problem 

brukar stå i fokus. Genom Strengths-modellen ser man till det som fungerar i en individs liv, 

och genom att fokusera på dessa styrkor kommer en resiliens skapas för de problem som 

individen har. Med Strengths-modellen ser man återhämtning som målet, hur en individ ska 

klara och växa i sin vardag och inte enbart bevaras i sin sjukdom. Ett exempel på detta är att 

synen på schizofrena ofta är att de aldrig kommer bli friska från sin sjukdom, medan med 

Strengths-modellen tittar man på vad som kan förbättras för den schizofrena. Genom dessa 

förbättringar kommer en återhämtning kunna ske över tid som förbättrar den schizofrenas 

livsförhållanden, vilket skulle kunna leda till en fullständig återhämtning. Om man som i den 

traditionella vården endast skulle se till svagheterna och hindren som den schizofrena har 

skulle man missa alla de styrkor och förmågor som individen faktiskt besitter. Strengths-

modellen utgår från ett aktivt empowerment arbete med klienterna där klientens vilja står i 

centrum, för vem vet mer om klienten än klienten själv? Det är viktigt att komma ihåg att 

klienten är den som är expert på sig själv, och det är i klientens inre vilja som slutligen 

kommer leda till förändring. Det socialarbetaren kan göra är att hjälpa klienten att hitta 

denna inre vilja till förändring och förbättring inför sin livssituation genom att hjälpa till att 

se möjligheterna, och inte svårigheterna. Socialarbetarens roll blir att hjälpa, och inte att 

behandla. För att detta ska ske så ser man till en klients individuella styrkor, såsom 

aspirationer, kompetens och självförtroende; men även till styrkor som kan finnas i klientens 

miljö, som resurser, sociala relationer och möjligheter. Strengths-modellen tar även upp den 

nisch som en individ lever i. En nisch är de omständigheter som en person befinner sig i, som 

exempelvis vad för sorts boende, arbete och utbildning som individen besitter. Slutligen 

utgår Strengths-modellen utifrån sex principer, och dessa är: 

1. Människor med psykiatriska besvär kan återhämta sig och transformera sina liv till 

det bättre. 

2. Fokusen ligger på individens styrkor, och inte dess svagheter 

3. Samhället ses som en oas av resurser som kan användas 

4. Klienten är dirigent i sin egen återhämtning 

5. Relationen mellan klienten och socialarbetaren är väsentlig 

6. Den primära scenen för återhämtning ligger i samhället 

För att sammanfatta Strengths-modellen så går den ut på att klienten är central i sin egna 

återhämtning, genom att se till klientens styrkor och drömmar kommer en förbättring kunna 

ske. Genom att låta klienten använda sig av samhällets resurser kommer dess livskvalité 

kunna öka, och det är upp till socialarbetaren att hjälpa till att se vart dessa resurser finns. 

Ytterligare en viktig del av Strengths-modellen är att kunna se så kallade "negativa" resurser 

även som positiva. Ett exempel på detta skulle kunna vara en före detta missbrukare som 

fortfarande umgås med sin gamla vänner från missbrukstiden. I den vanliga vårdapparaten 

skulle detta ses som ett hinder för återhämtningen då risken är att den gamla 
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vänskapskretsen skulle få personen att återvända till sitt missbruk, medan i Strengths-

modellen kan man istället se detta som en styrka då klienten fortfarande har starka sociala 

band (McCormack, 2007). 

5 METOD 

För att undersöka före detta hemlösas väg tillbaka till eget boende har vi valt att använda oss 

av kvalitativ intervjustudie av varianten halvstrukturerad intervju, för att få svar på våra 

frågeställningar. 

5.1 Metodval 

Eftersom vi blev tillfrågade att samla in intervjudata till ett större utvärderingsprojekt av 

Bostad Först, var metoden redan förutbestämd och den redan utformade intervjuguiden var 

anpassad till en semistrukturerad intervjustudie. Vi valde att genomföra denna brukarstudie 

eftersom vi var intresserade av målgruppen hemlösa och för att vi ville göra en kvalitativ 

undersökning. En kvalitativ undersökning ger en beskrivande bild med livsvärldsberättelser 

av en socialt utsatt grupp och kan ha ett stort informativt värde (Brinkman & Kvale, 2014). Vi 

anser att vår ansats är deduktiv eftersom vi valt att applicera Maslow och Strengths-modellen 

på den empiriskt insamlade datan. 

5.2 Förarbete 

Ett visst förarbete gjordes innan de riktiga intervjuerna med de före detta hemlösa 

genomfördes. Detta för att vi som undersökare skulle få ett bredare perspektiv på problemet 

kring hemlöshet och för att kunna skapa förförståelse inför intervjuerna. Vi besökte bland 

annat ett härbärge och samtalade med personalen där om den problematik som finns kring 

hemlöshet. Även samtal med personalen på Bostad Först ledde till en större förståelse kring 

den problematik som existerar. 

5.3 Urval 

Det var inte vi som utsåg intervjudeltagarna utan det var personalen i BF som gjorde ett 

första urval. Tanken är att alla som fått bostad genom BF skall intervjuas efter att de bott en 

längre period i egen bostad. Alla har dock inte bott så länge och de fem personer som valdes 

ut och tillfrågades av personalen hade alla bott mellan ett till två år i en egen bostad. Urvalet 

bestod av både kvinnor och män och BF-personalen hade gjort bedömningen att dessa fem 
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passade bra att intervjua. På grund av nämnda orsaker kan urvalet ses som ett 

bekvämlighetsurval eftersom vi inte hade någon som helst påverkan på vilka vi skulle 

intervjua. Men vi vill istället beskriva urvalet som ett målinriktat urval (Bryman, 2011) 

eftersom det fanns vissa kriterier på de utvalda och ett redan nämnt syfte med 

utvärderingsprojektet. Vi är även medvetna om att urvalet är för litet för att kunna göra 

generaliseringar till att resultatet är representativt för alla hemlösa i samhället, med det är 

heller inte meningen med kvalitativa intervjuer. 

5.4 Datainsamling 

För att komma i kontakt med våra intervjupersoner, som var deltagare i Bostad Först, 

kontaktades personalen som arbetade på Bostad Först. Genom denna kontakt kunde en 

kommunikation till deltagarna i vår undersökning skapas och det bokades in ett förmöte med 

fyra deltagare där vi kunde informera om undersökningens syfte. På detta förmöte var det tre 

deltagare som dök upp, en fick förhinder. Vi informerade om undersökningens syfte och att 

det var ett utvärderingsprojekt av Bostad Först, men även att vi som intervjuare skulle 

använda materialet till att skriva vår c-uppsats. Vi gick igenom de forskningsetiska 

principerna och delade ut ett missivbrev (bilaga B) och även frågeguiden med våra tema-

frågor (bilaga A). Vi frågade även vid detta tillfälle om det var okej att göra röstupptagning 

under intervjun genom inspelning, vilket alla utom en tyckte var okej. Därefter bokade vi in 

ett möte för den riktiga intervjun. Vi anpassade oss efter deltagarnas önskemål om plats för 

intervjun. Alla utom en tyckte att det gick bra i Bostads Först lokal, den personen ville ha på 

annan neutral plats. 

5.5 Intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes av två intervjuare. Vid varje intervju frågades deltagarna om de 

ville att personal från Bostad Först skulle delta eller sitta med under intervjun, varje 

intervjuperson uttryckte att det inte behövdes. Under intervjuerna bjöd vi även på kaffe och 

fika för underlätta stämningen. Intervjuerna var av varianten halvstrukturerad intervju där 

olika teman undersöktes, bland annat "Hur ser du på ditt boendestöd?" och "Vad är ett 

värdigt liv?", för att få en större inblick i de olika temana, se bifogad intervjuguide. Eftersom 

det var halvstrukturerade intervjuer kunde även frågor utanför själva frågeguiden ställas, 

som uppföljningsfrågor eller fördjupningsfrågor som uppstod under själva intervjun. Det var 

inte heller varje gång som frågorna ställdes som de var formulerade i frågeguiden, utan det 

var mer som ett flytande samtal kring de olika temana. Intervjuarna uppfattade det som 

positivt att de genomförde intervjuerna tillsammans, detta underlättade samspel under själva 

intervjutillfällena. Där ena kunde vara mer aktiv i själva samtalet med intervjupersonen, och 

den andra kunde ta en mer passiv roll och byta av den andra när det behövdes. Detta ledde 

till att den passiva parten kunde komma med mer reflekterande frågor än vad den aktiva 

parten hade möjlighet till att göra. Efter att de första fyra intervjuerna hade gjorts upplevde 

intervjuarna att forsknings mättnad inte riktigt hade uppnåtts än, så en femte och sista 
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intervju blev inbokad. Denna avslutande intervju blev också genomförd i Bostads Först lokal, 

men inget förmöte blev inbokat där vi kunde informera om forskningsyftet, vilket kan varit 

en brist då denna intervjuperson upplevdes uppstressad av intervjusituationen. All 

information om undersökningens syfte och de forskningsetiska principerna fick denna 

deltagare istället ta del av precis innan intervjun startade, vilket upplevdes lugna ner 

deltagaren lite. 

5.6 Databearbetning och analysmetod 

Fyra av de fem intervjuerna bearbetades genom att de hade spelats in, och sedan 

transkriberades från inspelningen. Inspelningen hade skett genom att båda intervjuarna 

hade spelat in intervjuerna med ett röstupptagningsprogram på sina telefoner. En av 

intervjupersonerna hade som tidigare nämnt uttryckt att denna inte ville bli inspelad, så 

denna intervju bearbetades genom att båda intervjuarna hade tagit anteckningar under 

intervjutillfället som de sedan gick igenom tillsammans och kopplade tillbaka svaren till de 

temafrågorna som fanns. Efter att transkriberingarna var klara påbörjades genomsökning av 

materialet efter teman som var kopplade till våra frågeställningar och de teorier vi valt att 

använda, Maslows behovstrappa och Strengths-modellen. Först gjordes en genomsökning av 

den insamlade datan enligt Maslows behovstrappa, där datan strukturerades upp enligt de 

olika behovsstegen. Bearbetning gick till genom färgkodning av de olika behovsstegen. Efter 

att samtliga intervjuer bearbetas på detta sätt av båda forskarna togs citat ut som kunde ge en 

indikation på vart de olika deltagarna befann sig, och vilka processer de hade gått igenom 

enligt behovstrappan. Efter att denna analysdel var gjord genomfördes en liknande 

bearbetning enligt Strengths modellen, dock denna gång utan färgkodning. Valet av två 

teorier användes för att få en bredare bild av intervjupersonernas berättelser, för att kunna ge 

en deskriptiv historia, vilket är en del av den kvalitativa forskningsprincipen (Brinkman & 

Kvale, 2014). 

5.7 Etiska ställningstaganden 

Eftersom denna intervjustudie ingår i ett forskningsprojekt har den etiskt granatkast (Dnr 

2016/243) och blivit godkänd. Enligt Larsson (2005)  kräver kvalitativ forskningsansats att 

undersökaren förberett sig ordentlig och tänkt igenom de etiska dilemman som kan uppstå 

vid en intervju. Vi är medvetna om att före detta hemlösa är en väldigt utsatt grupp och de 

personer vi intervjuade var där som individer för att berätta om sina upplevelser och 

erfarenheter, något som kan göra att de känner sig än mer utsatta. Den som blir intervjuad 

kan lätt hamna i underläge och känna sig pressad att berätta saker de egentligen inte vill. De 

känner kanske att de vill vara tillmötesgående och kanske avslöjar privat och känslig 

information som de inte alls är bekväma med, varken under eller efter intervjun (Larsson, 

2005). Därför var vi noga med att flera gånger enligt informationskravet berätta att 

deltagaren inte behövde svara på frågorna om dessa inte kändes bekväma och att de när som 

helst kunde avbryta intervjun. Vid några tillfällen stämde vi av under själva intervjun att allt 
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kändes ok för deltagaren. Vi försökte även så mycket som möjligt hålla oss till 

intervjuguidens teman för att inte låta samtalet styra in för mycket på privata saker som 

exempelvis orsaker till varför deltagarna hamnat på gatan, eventuellt missbruk eller psykisk 

ohälsa. Några deltagare valde själva att berätta lite om orsaker och situationer som rörde 

dessa ämnen och då fick de berätta klart. Men för att det inte skulle blir för privat valde vi att 

inte ställa följdfrågor när deltagarna kom in på dessa ämnen. Vi informerade även på 

förmötet med deltagarna och precis innan intervjun om undersökningens syfte, delade ut ett 

missivbrev från läraren (se Bilaga A) och även ett eget lite enklare presentationsbrev (se 

Bilaga B) om oss själva (Bryman, 2011). Självfallet informerade vi även om vad 

transkriberingen skulle användas till, att och hur den skulle sparas. Vidare upplyste vi om 

nyttjandekravet. Dessutom lovade vi anonymitet i enlighet med konfidentialitetskravet, något 

som kan vara knepigt när en specifik grupp intervjuas där igenkännesfaktorn kan vara hög 

för dem som är insatta i antingen ämnet eller gruppen (Larsson, 2005). För att försöka 

undvika igenkännanden har vi valt att inte presentera resultatet genom att tilldela de 

intervjuade alias utan istället skriva ihop resultatet ur ett grupperspektiv. Det blev även 

tydligt när vi pratade med deltagarna, hur liten gruppen hemlösa var, och hur stor koll de 

hade på varandra. Flera gånger fick vi frågan om den eller den hade gjort sin intervju ännu 

eller om vi skulle intervjua den eller den? Frågor som vi självklart undvek att svara direkt på 

för att hålla på anonymiteten. 

6 RESULTAT OCH ANALYS 

Nedan presenteras de resultat och den analys som har gjorts utifrån de två teoretiska 

perspektiven inom denna uppsats, Maslows behovstrappa och Strengths-modellen. Vidare 

kommer vi ta upp de processer som vi i vår undersökning ansett lett till återhämtning. För att 

återkoppla resultaten till våra forskningsfrågor har vi valt att först analysera det insamlade 

materialet enligt Maslows behovstrappa, i enlighet med den första forskningsfrågan, vilka 

processer som deltagarna gått igenom enligt behovstrappan. Vidare analyserar vi resultatet 

utifrån Strengths-modellen, i enlighet med vår andra forskningsfråga, som är vilka processer 

deltagarna har gått igenom enligt denna modell. Och slutligen går vi in på vilka processer 

som lett till återhämtning med stöd av vår tidigare forskning, för att vidare lyfta dessa 

återhämtningsprocesser i vår diskussion. 

6.1 Analys med hjälp av Maslow 

I detta avsnitt kommer vi att med hjälp av Maslows behovstrappa analysera de intervjuer vi 

har gjort. Maslows grundläggande behov består av följande fem kategorier; fysiologiska 

behov, trygghetsbehov, tillhörighetsbehov, självkänsla och slutligen självförverkligande. 
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6.1.1 Fysiologiska behov 

Enligt Poston (2009) betonar Maslow vikten av ett hem, ett ställe för vila, där de 

grundläggande behoven som mat och värme tillgodoses. De personer vi intervjuade hade på 

grund av olika orsaker mist sin bostad och de flesta av dem berättade om sina erfarenheter av 

att sova på gatan. Deltagarna i studien pratade även om att de hade erfarenheter av att sova 

på härbärgen och vissa berättade om sina erfarenheter av att i perioder ha bott på olika 

grupp- och stödboenden. En av de intervjuade skildrar hur de hemlösa samlades på 

eftermiddagarna utanför härbärget och drog lott om de platser som fanns tillgängliga, fick 

man inget kort var det bara att dra vidare och försöka hitta någon annanstans att sova. En 

annan beskriver de mödor på gatan som personen upplevt, om hur det speciellt under vintern 

var svårt att hitta ett varmt ställe att sova på. Intervjupersonen berättar om en plats vid ett 

element i ett parkeringshus och beskriver hur hemlösa brukade sova vid det elementet. Men 

så plötsligt en dag stängdes elementet av och ”....nu har de låst dörrarna och nu får man inte 

komma in där, de bara stänger av allt”. Den intervjuade beskriver även hur denne bara kunde 

sova några timmar i sträck för att sedan gå upp och röra på sig för att inte bli stel och för att 

hålla värmen. Likaså berättar många av de intervjuade att de var tvungna att dricka för att 

kunna slappna av för att kunna sova. Enligt Maslow (1971) är skydd över huvudet ett 

fysiologiskt grundläggande behov, men skydd över huvudet är inte samma sak som ett hem. 

En intervjuperson menar att det är viktigt med en fast punkt att utgå ifrån ”Då slipper man 

förnedra sig ute på gatorna, och jaa, för det är tungt, att gå där ute, det vet jag”. Hur kunde 

det då se ut med matsituationen? En av deltagarna beskriver hur de till en början kunde äta 

när de var hungriga på härbärget ”Man kunde äta när man var hungrig, för ibland är man 

inte hungrig”. Men efter att det infördes mattider var det inte ovanligt att personer kunde bli 

utan mat ”…..kom man nån eller några minuter försent till matsalen var maten redan 

kastad….och man fick vara utan mat och vara hungrig bara för att man kommit försent.” 

Flera personer beskriver hur svårt det var att planera sin dag när de levde på gatan. En av 

intervjupersonerna beskriver hur denne aldrig visste i vilken del av staden personen skulle 

vaknar upp i och hur svårt det var att planera dagen eftersom personen aldrig visste vad som 

skulle ske under dagen eller vilka problem som eventuellt dök upp och behövde lösas.   

6.1.2 Trygghetsbehov 

Maslows trygghetsbehov rymmer bland annat faktorer som hälsa, ekonomisk trygghet, 

säkerhet och stabilitet. En av de intervjuade menar att den egna lägenheten räddade livet på 

denne. Efter år av missbruk och boenden på olika institutioner funderade personen på att ge 

upp ”...jag höll på att bli av med ena benet, jag hade infektioner i hela kroppen på grund av 

missbruket, och då tänkte jag, att nu skiter jag i det här”. Intervjupersonen berättar hur 

denne precis hade bestämt sig för att knarka ihjäl sig, när Bostad Först-personalen ringde 

och erbjöd en lägenhet. Intervjupersonen berättar vidare att institutioner och stödboenden 

aldrig funkat för hen, att intervjupersonen inte passade att bo bland andra människor -”Jag 

vet inte om det beror på ADHD eller så, men jag behöver vara själv, jag kan inte bo där det är 

massa människor och så”. Även några av de andra intervjuade berättade att kroppen inte 

orkade med det hårda livet med att vara hemlös längre, speciellt eftersom många blivit äldre. 

“Man går hela dagarna, Herregud! Och sen orkar man inte gå”. Personen berättar om sin 
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värk i axlar och menar att man inte har något annat val än att härda ut när man är bostadslös 

även om kroppen inte egentligen orkar “...men har man en lägenhet stannar man hemma, 

vad ska man göra på gatan då?”  En annan deltagare berättar en liknande historia, om hur 

denne haft svårt att sova och istället bara “gick och gick och gick”, och beskriver hur kroppen 

blir sliten och drar på sig skador på gatan “Och skadorna, bara dem, kostar ju samhället 

massa pengar”. Härbärget beskrivs av en annan av de intervjuade som ”....en plats där man 

hade tak över huvudet” men att personen inte kände sig säker där. Att sova på härbärget 

bland femtio, sjuttio främmande människor kändes inte tryggt. Personen hade gärna haft en 

dörr med lås att stänga om sig. Inte heller kändes det tryggt på gatan, och ”ibland sov man i 

en källare men hur gott sov man där? Tänk om det hade börjat brinna när man låg där i 

källaren utan fönster?” Flera av de intervjuade vittnar om hur skönt det var att få sitt eget 

ställe, men vidare beskriver de alla samma sak - hur ensamt det känns till en början. 

“Nackdelen kommer senare, när ensamheten blir för stark.” Flera av dem säger att de var 

vana att ha folk omkring sig, att de inte är vana att sova ensamma och att de inte till en 

början var van med tystnad. En person berättar “....att från att ha haft mycket personal runt 

omkring sig till att plötslig stå där i lägenheten är ett stort steg ….det kändes ensamt, väldigt 

tufft faktiskt”. 

6.1.3 Tillhörighetsbehov 

De tillhörighetsbehov som vi kunde hitta i gruppen var att familj och vänner hade en stor 

betydelse för många av deltagarna. Flera hade egen familj som de ansåg var en viktig del av 

deras liv och återhämtning. En intervjuperson berättade att större delen av familjen hade 

flyttat iväg men att sonen fortfarande var kvar, vilket hade varit "en stor räddning för mig". 

En annan deltagare uttryckte tryggheten med att ha sin familj i sin närhet, "Jag har min 

familj, jag har min son, hans tjej, och jag har fått barnbarn, och de har varit här och hälsat på 

mig nu, det är skitmysigt". Ytterligare en deltagare berättade om sin sambo som länge hade 

varit sjuk, och hur denna sambo var en viktig relation för deltagaren. Utöver familj var även 

vänner, gamla som nya ett återkommande tema bland intervjupersonerna. Flera berättade att 

de hade tappat många av sina gamla vänner under sin tid som hemlösa och ville nu börja 

knyta nya kontakter med "normala" människor. Flera hade även kontakt kvar med sina 

vänner som de hade haft från hemlösheten, en deltagare uttryckte det så här; 

Sen är det ju klart att jag pratar med andra vänner, jag går ner på stan, och vi träffas ibland, och jag går 

på rehab ibland och hälsar på. Jag känner mig ändå hemma där liksom, det är inga problem för mig att 

göra det, jag liksom älskar ju de människorna. Det kommer jag ju aldrig släppa, det kommer alltid vara 

en del av mitt liv. 

Så även om viljan till att träffa nya “normala” människor fanns hos deltagarna, så var de 

gamla vännerna från hemlösheten fortfarande en viktig del av deras liv. 

6.1.4 Självkänsla 

Enligt Maslow finns det två nivåer av självkänsla, den ena är baserad på att få respekt och 

uppskattning av andra människor. Den andra formen av självkänsla är självrespekt, vilket är 

en mer stabil och permanent del av självkänslan som kommer inifrån sig själv. Ett 
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återkommande tema bland flera av intervjupersonerna var bemötande, att få känna sig som 

"normala" människor och inte som före detta hemlösa. En deltagare berättade att känslan av 

respekt ökade från andra när denna kunde berätta om sitt boende, "Bara det där när man har 

folk som frågar "jaa, men vart bort du nånstans? har du fått lägenhet?", och när man kan "ja", 

då får man den respekt tillbaka". Detta går att se som både bekräftande från sin omgivning, 

men även som en del av den inre självrespekt, att veta att man kan svara på en fråga utan att 

ljuga om det, så som en annan deltagare uttryckte det; 

För ofta känner man sig bara dålig, jamen, när man är med de vanliga, men dem tycker ju inte det, men 

man känner, man har ju ingenting att prata om, och så pratar om dem, och man ska sitta där och behöva 

ljuga eller, jaa, man vill ju inte lämna ut sig helt heller. 

Ytterligare ett återkommande tema inom självkänslan är känslan av utanförskap för många 

av deltagarna, att de fortfarande inte känner sig riktigt som normala, en deltagare uttryckte 

det på det här sättet; 

Jag känner att, nee, nu är det dags att släppa det där, nu vill jag se hur normal jag är när jag träffar andra 

människor. Jag känner mig väl, ganska normal, fast vafan är det då, det gör väl ingen egentligen. Det 

som är så skönt idag, för man får vara precis hur man vill, så var det inte förut, och det tycker jag faktiskt 

är bra. 

Här går det att se att självkänslan för denna person har börjat öka, och att skillnaderna 

mellan den "normala" och deltagaren egentligen inte behöver vara så stor. Deltagaren 

fortsätter med; 

Jaa, men det är ju faktiskt så, för jag tänkte, jag var fast i det här gamla, men sen när man kommer ut och 

träffar folk, alla är helt sköna, alla är helt olika, fan, jag kan vara den jag är, jag behöver inte hymla eller, 

herregud har jag märkt. 

6.1.5 Självförverkligande 

Det är svårt att säga att någon har uppnått självförverkligande inom gruppen, då med 

självförverkligande menas en mer permanent acceptans över sin situation och plats i världen. 

Innan de lägre behoven har uppnåtts och blivit uppfyllda är det svårt att få stabiliteten som 

leder till ett självförverkligande. Men inom gruppen kom det upp tankar och funderingar som 

kan kopplas till detta steg, exempelvis berättade en deltagare om sitt intresse för musik och 

skapande som kan ses som ett självförverkligande mål, "Jaa, det är liksom min passion i livet, 

så det har jag att tacka för, musiken. När man känner sig nere sätter jag mig och plinkar 

lite...", "Så det är mitt sätt, det är min terapi. Så jag tror att som du säger, det är jätteviktigt 

att man har en hobby.". En annan deltagare berättade om sitt intresse för att snida tavlor i 

trä; 

Nej jag trivs med det där, allt går bort i min hjärna när jag håller på med det. Jag funderar på hur jag ska 

gå tillväga, ibland blir det svårt och då lägger jag av en stund och går och röker en cigarett, tar nån kopp 

kaffe. Sen kommer jag tillbaka och går in i det där igen, sen så här ska jag göra och glömmer bort allt 

annat. 

Deltagaren fortsätter med; 

För mig är det roligt, jag blir glad och det är en grej som den där tavlan det tar omkring 100 timmar 

innan det är färdigt, lackat och klart. Det är svårt att lägga av. På stödboendet hände det ibland att jag 
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började vid nio, tar paus, ut och röker och så där men det hände ofta att jag satt uppe till ett på natten, 

jag tycker att det är avslappnande, blir av med problem och är inne på det och jag tycker om det. 

Ytterligare en deltagare tog upp vikten av att ha empati inför andra i sina möten och 

relationer, att ge mer än man tar. Detta är något som kan ses som karaktärsdrag hos 

självförverkligande människor, att ha intressen och hobbyn i livet som det går att bli 

uppslukad i genom kreativt skapande, men även empati och omtanke till sina 

medmänniskor. En deltagare berättade även om stabiliteten personen hade haft tidigare i 

livet; 

Eftersom jag haft ett sånt underbart liv, så sätter man ändå upp en mall på vad som är härligt i livet. När 

man då förlorar allting, hade jag inte haft någonting innan, då hade varje steg till ett bättre liv känts bra. 

Men nu kräver jag ganska mycket av livet, för att jag ska känna att jag får den kvalité som jag vill ha. 

Detta kan vara en indikation på att personen har känt sig självförverkligande tidigare i livet, 

men på grund av omständigheterna som uppstod genom sin hemlöshet har tappat de 

grunder som behövts för att uppehålla stabiliteten till självförverkligande, vilket gör att 

personen nu känner att sin livskvalité inte når fram till vart den borde befinna sig. 

6.2 Analys med hjälp av Strengths-modellen 

Här nedan följer en teoretisk analys utifrån Strengths-modellen, där de viktigaste resultaten 

utifrån modellen kommer att lyftas fram. Eftersom modellen har en stor bredd har vi valt att 

inte lyfta alla dess principer, då det skulle bli för omfattande för denna studie. Vi har istället 

valt att lyfta de principer vi ansett varit av mest vikt till denna undersökning och fokuserat på 

individens styrkor och självbestämmande. 

6.2.1 Eget boende 

Hur var det då att få en egen lägenhet? En av de intervjuade beskriver det som en underbar 

känsla att få lägenhet. Intervjupersonen berättar att efter att ha valsat runt på institutioner i 

över fem år och däremellan hamnat på gatan var det skönt att få “ett eget litet hål i världen 

att krypa in i”. Intervjupersonen berättar att visst får man tak över huvudet på institutioner 

och härbärgen, och hjälp av personalen, “....men man vet att det bara är tillfälligt och sen är 

man ute igen”. Personen menar att det är viktigt att ha sitt eget ställe och framför allt – “...ett 

eget ställe att kunna bjuda sina barn på kaffe”. En annan av deltagarna berättar hur denne 

haft sina tillhörigheter och möbler magasinerade och hur det bara tog några dagar innan allt 

var på plats. Personen tyckte att det var skönt att få ha sina egna saker igen, men det var 

framför allt skönt att ha en egen toalett och ett eget bad. En tredje berättar hur viktigt det var 

att få en dörr att stänga om sig och hur personen ser sitt hem som sin borg, sin egen plats att 

bara vara på. Den här personen beskriver även vikten av att ha en egen alldeles ny säng och 

att det var en av de första sakerna personen skaffade till lägenheten - en egen säng som ingen 

annan hade sovit i. 
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6.2.2 Professionella relationer 

Tanken med personalen i Bostad Först är att de ska erbjuda ett stöd som är inriktat mot 

återhämtning, de ska även hjälpa klienterna att känna sig hemmastadda och trygga i sina 

bostäder. Enligt Strengths-modellen ska socialarbetaren även rikta fokus mot individens 

starka sidor och hjälpa klienten att hitta en inre vilja till förändring. En av de intervjuade 

menade att det var viktigt för denne, speciellt i början, att ha mycket kontakt med personalen 

i BF. Steget till eget boende beskrivs som svårt “.... från att ha bott i över fem år på olika 

institutioner där det fanns personal, där det fanns möblemang och matlådor, både till 

frukost, lunch och middag” där behövde denne inte tänka menar intervjupersonen. Det finns 

risk att bli institutionsskadad, fortsätter personen och även andra av de intervjuade nämner 

att de tidigare inte behövt tänka på praktiska saker som att ha möbler, att städa, handla och 

laga mat. “Vissa har ju aldrig haft ett jobb, en familj, en lägenhet, har aldrig städat eller lagat 

mat, man vet inte hur man ska göra när man ska handla mat, man står där och undrar, vad 

ska jag handla för något?” En intervjuperson berättar exempelvis hur jobbigt det var med all 

post i början och hur denne inte riktigt kunde prioritera och sortera sin post. 

Det här med räkningar hit och dit....det var väldigt mycket post när man väl fått en adress, det blev ju 

kaos och så blandade man ihop alla räkningarna med sånt som var viktigt, så de höll på att stänga av elen 

nån gång och jag fick massor av avgifter. 

Då hade personalen och intervjupersonen kommit överens om att personalen skulle påminna 

om när det var dags att betala räkningar och vid behov kunde intervjupersonen få stöd med 

sortering av posten men att personen själv betalade räkningarna. Intervjupersonen tyckte nu 

att det inte var lika stressigt och var inte orolig över all post. Det passar bra ihop med tanken i 

Strengths-modellen om att en person ska klara sig själv och växa i sin vardag. Strengths-

modellen tar även upp relationen mellan socialarbetaren och klienten som en väsentlig del i 

återhämtningen. Flera av de intervjuade menar att de blivit väl bemötta av personalen i BF 

“Jag har blivit bra bemött och fått hjälp med allt. Men jag vill vara ganska självständig och 

sköta mig själv och sådär”. Graden av stöd från Bostad Först-personalen är frivillig och enligt 

Strengths-modellen ska socialarbetaren hjälpa och stödja individen. Samma intervjuperson 

jämför BF-personalen med tidigare erfarenheter av myndighetspersoner och personal ”…de 

(BF-personalen) har lite friare regler än vad socialen har”. Personen nämner också att det är 

skönt att BF-personalen inte kan komma inrusande med egen nyckel när som helst på dygnet 

”De inte har så stort kontrollbehov och friare regler”. Att klienterna lägger stor vikt vid 

relationen visar även den intervjuperson som berättar att personkemin är viktig och att 

personalen pratar ett språk som intervjupersonen förstår och uppskattar att de kör med rak 

kommunikation. Just uttrycket ”raka puckar” är det flera av de intervjuade som nämner, 

”Inget hymlande med något, det är raka rör, det är perfekt. Jag har inte upplevt något 

liknande från myndigheternas sida om man säger så, så det är verkligen bra”. Vad mer som 

exakt uppskattas hos personalen i BF beskrivs av en deltagare som ”att de tar sig tid att 

hjälpa” och att deltagaren kände sig bekväm med att vända sig till dem ”…om det uppstår nån 

situation”. Enligt Strengths-modellen ska socialarbetaren även ägna sig åt ett aktivt 

empowerment arbete där klienternas behov står i centrum men att empowerment även 

innebär att den professionella ibland måste vägleda klienten eftersom denne inte alltid 

känner till alla de val och rättigheter individen har. En deltagare redogör även för hur denne 

fått hjälp av BF-personalen att byta myndighetskontakt till någon som intervjupersonen 
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tyckte passade bättre än den personen hade innan, ”han (nya kontakten på Socialkontoret) 

känner till min situation så allting är öppet med honom och så”. Intervjupersonerna menar 

att Bostad Först-personalen vet hur de ska gå tillväga i kommunen, att de har de rätta 

kontakterna och vet vart eller till vem de ska vända sig, något personen tycker är ”…A och O”. 

Samma person kallar personalen för en god vän eller snarare en bra rådgivare. Ytterligare en 

annan beskriver att de inte behöver träffas så ofta men när de träffas, ”så sitter man och 

pratar lite, man får bättre kontakt och börjar bli lite halv vänner och så där”. 

6.2.3 Sociala band 

Flera av deltagarna i undersökningen hade fortfarande kontakt med sina gamla vänner, som 

tidigare har nämnts. Inom den traditionella behandlingsvården skulle detta kunna ses som 

något negativt som kan hindra personerna från att gå vidare i livet, medan i Strengths-

modellen kan detta istället ses som sociala resurser. Som i exemplet som tidigare togs upp 

under tillhörighetsbehoven, "jag liksom älskar ju de människorna. Det kommer jag ju aldrig 

släppa, det kommer alltid vara en del av mitt liv". Att bryta kontakten med dessa människor 

skulle troligtvis orsaka mer skada än nytta för denna person, därför blir det viktigt enligt 

Strengths-modellen att se dessa gamla kontakter som något positivt. En deltagare berättade 

också om återfallet som hade blivit genom kontakten med sina tidigare vänner; 

Men det var ett tillfälle i början som jag hade ett par vänner jag inte hade träffat på länge, och de kom 

över, och jag har alltid haft svårt att säga nej. Man är väl dumsnäll liksom, så det blev lite problem, jag 

fick liksom inte ut dom. Och det blev lite fest och sådär. Så bevakningstjänsten kom två gånger under 

samma kväll, det var på ett hårsmån att jag blev av med lägenheten, men jag ordnade upp det….. men det 

löste sig, och sen dess har det varit lugnt. 

Personen återkommer till händelsen senare i intervjun, och berättar där "jag kunde inte säga 

nej, jag tog ditt folk, och då kände jag, shit, vad har jag ställt till med? Nu är jag ju inne i det 

igen. Men jag tycker ändå att det har stärkt mig". Här går det att se att personen lärde sig av 

sitt misstag, och till och med tycker att det stärkte deltagaren på sikt. I en traditionell 

behandlingsform skulle detta troligen ses som ett stort tillbaka steg för personen, men i 

Strengths-modellen kan detta istället ses som en lärdom, för precis som personen säger, 

stärkte det personen. En deltagare har även det här att säga; 

Jag ser ju en del som har fått (Bostad), de fortsätter att umgås med sina missbrukar vänner som de har, 

kanske fortsätter lite samma liv, men de sköter sitt hem, och det tycker jag är ganska bra på ett visst sätt, 

att visa. 

Även om missbruket fortfarande är en problematik i dessa fall går det att se till det som 

fungerar, att de faktiskt ändå sköter hemmet. En av deltagarna berättar även om sina gamla 

vänner från hemlösheten, och hur dessa fortfarande är av vikt i deltagarnas liv; 

Jag vill gärna berätta vad som händer, och jag tycker om dem jättemycket, för vi har umgåtts och sovit 

överallt, inte alla på en gång, men de flesta, och jag vet vilket liv det är och nu när jag har fått lägenhet så 

vill jag berätta, fan jag tänker på dem hela tiden och skulle vilja att de också får såna möjligheter att 

förändra sitt liv med missbruket och allt det där, för det är ett helvete, jag känner för dem, men vad kan 

man göra? 



25 

6.2.4 Samhällsresurser 

Inom Strengths-modellen är även de samhällsresurser som finns att tillgå en viktig del för 

återhämtning. Samhällets ses som en oas av möjligheter, för det är där, ute i verkligheten 

som den riktiga återhämtningen sker. För när en person hittat sin roll i samhället och 

fungerar inom det sociala, det är då en riktig återhämtning skett. Möjligheterna för att 

använda samhällets resurser kan däremot variera från person till person, men inom 

Strengths-modellen försöker man då se till vart individen är, och hitta de möjligheter som 

finns just för denna. En deltagare berättade om de utbildningar som denna hade varit på; 

Just nu har jag sökt nån praktik, och en praktik hade jag där jag gick och lärde mig data och sådär, man 

har ju legat lite efter i allting. Och det gick bra. Men sen har jag hoppat på en ny grej, med kök, men det 

gick inget bra, jag fick inget, nee, jag trivdes inget bra. 

Deltagaren fortsätter med, "Men när man då väl får en lägenhet, då tycker jag det är viktigt 

att man stimulerar folk mer, att gå en kurs. Whatever. Eller glasblåsare kurs, eller..". En 

annan deltagare berättar också om en utbildning som denna går på, "Sen har jag ju min 

ekonomiassistent också, för jag går ju på AMA, (arbetsmarknadsutbildning). Och han har 

hand om det. Jag går tre dagar i veckan. Trädgårdsutbildning eller vad det är, men då 

kommer jag iallafall ut och gör något.” Ytterligare en deltagare väntar på att få sysselsättning, 

och berättar om sin nya socialassistent; 

Så nu har jag fått en annan, en manlig assistent, och han har tydligen också kontakter med.. arbeten och 

så, så honom ska jag träffa nu på fredag. Då ska vi prata arbete och sysselsättning, för nu har jag ju gått 

här i ett år. Och jaa, nu vill jag ha något att göra liksom, det börjar bli långtråkigt här, hemma alltså. 

En deltagare berättade om ett projekt denna hade varit involverad i tidigare; 

Nåt projekt man samarbetar med missbruksmottagningen, man försöker påverka det här hur man skulle 

kunna hjälpa folk, men jag gick ut därifrån för jag tyckte inte att det hände nånting, man kom dit, satt 

och prata, man gjorde planer, man gav idéer på hur man kunde göra, hur man kunde gå till väga och 

sådär. Men samtidigt hände ingenting, ett år inom det där, nej sa jag det här leder ingenstans, jag tyckte 

att det kändes som att det var helt onödigt att komma dit och försöka påverka nånting, jag gav många 

idéer som de tyckte var bra men ändå rann bara allt ut i sanden. 

Här visas det tydligt att projektet som deltagaren hade varit i inte såg till personens styrkor, 

då deltagaren upplevde det som att inget hände trots de förslag denna gav.  

6.3 Återhämtning 

En viktig aspekt i återhämtningen för deltagarna verkade vara självbestämmandet. I de 

tidigare behandlingar som flera av deltagarna har varit i verkar denna självbestämmande i 

många fall inte existerat, utan det har varit en traditionell institutionsvård där deltagarna ska 

ha slutat missbrukat, för att sedan få behandling. Detta är något som Cheung m.fl. (2015) tar 

upp inte verkar ha den effektivitet som man tidigare trott, vilket också framkommer av 

studiens deltagare som upplevde att behandlingshemmen i många fall inte var till någon 

nytta. Även Knutagård och Kristiansen (2013) tar upp om denna traditionella vård och de 

normer om hur behandling för hemlösa ska gå till, och hur detta gör att de hemlösa istället 

fastnar i systemet. Vidare tar Knutagård och Kristiansen upp om hur tanken med Bostad 
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Först är att deltagarna ska ta över kontrakten för lägenheterna, men i den svenska modellen 

av Bostad Först sker inte detta övertagande förrän efter ett år. Här visade det sig finnas 

skillnader mellan deltagarna i denna studie, då några av deltagarna hade tagit över 

lägenheten efter ett år, medan några inte hade gjort det, eller ens hade möjligheten till det, 

som en deltagare uttryckte det: 

Så det är egentligen en bostadsrätt, så den kan aldrig bli min. Så jag hyr av socialen, lägenheten. Så jag 

får bo där så länge jag vill, bara jag sköter mig, men den blir aldrig min, så det är ju nackdelen. 

Samtliga deltagare i undersökningen är också vad Farrington och Robinson (1999) skulle 

identifiera som långstidshemlösa, då samtliga deltagare hade befunnit sig i olika former av 

hemlöshet i mer än ett år. Detta har gjort att deltagarna trots att de nu varit i boende runt ett 

år eller mer, fortfarande bär på många av de roller som de hade som hemlösa. Ett sätt att få 

dessa roller att ändras har varit igenom de kontakter som deltagarna haft kring sig, bland 

annat med personal på Bostad Först, som låtit deltagarna gått sin egen väg i återhämtningen. 

Genom att finnas som stöd till deltagarna har personalen på Bostad Först använt sig av ett 

Strengths-baserat tänkande, även om de officiellt inte arbetar efter denna modell. Att låta 

deltagarna vara aktiva i sin egen återhämtning, och välja den väg de tar i sin 

återhämtningsprocess är något som Söderberg och Thomsson (2009) ger stöd till, då detta är 

något som ger ett handlingsutrymme till individen. 

7 DISKUSSION 

Utefter det syfte och de frågeställningar som denna studie har, vilket är att se till vilka 

processer som deltagarna i studien har gått igenom enligt Maslows behovstrappa och 

Strengths-modellen, väljer vi här att lyfta de processer vi anser vara viktigast. För att därefter 

i 7.2 se till vilka av dessa processer som lett till återhämtning för deltagarna. Vi tar även upp 

validitet och reliabilitet, eget lärande och avslutar med några av de slutsatser vi kommit fram 

till. 

7.1 Allmän resultatdiskussion 

Vi har valt att se till processerna som helhet, och ej enbart utifrån ett av de teoretiska 

perspektiven, det vill mena Maslows behovstrappa och Strengths-modellen. Vi har valt att 

kalla dessa processer för professionella relationer, privata relationer, normalitet, hem, 

självbestämmande, sysselsättning och fysiologiska processer. 

7.1.1 Professionella relationer 

Alla deltagarna nämnde relationen till Bostad Först-personalen som viktig. Vissa ville dock 

distansera sig från dem och klara sig så mycket som möjligt själva. Någon kände att denne 
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hade så pass bra koll på sitt liv och menade att relationen var på väg att trappas ner rejält för 

att så småningom avslutas. Några av de intervjuade pratade om personalen som sina vänner, 

om en vänskapsrelation med någon som de kunde ta ett snack eller en kopp kaffe med när de 

kände för att umgås lite. Här kan vi se att personerna kommit långt i sina sociala 

återhämtningsprocesser och är beredda att släppa kontakten när boende och de 

grundläggande basbehoven fungerar för personen. Helt ville de dock inte släppa taget utan 

kan tänka sig att komma förbi på en kopp kaffe och pratstund. Något som stöds av Bostads 

Först grundtanke att vara ett stöd till klienten så länge det behövs. Andra menade att de 

fortfarande behövde stöd i form av myndighets- och sjukvårdskontakter. Någon ville 

fortfarande ha tryggheten att bli påmind om att gå igenom posten och sedermera ha stöd i att 

betala räkningar. Relationer till andra professionella som myndigheter, kontaktpersoner, 

sjukvårdspersonal och så vidare upplevdes av många som problematisk. Dels på grund av att 

deltagarna inte alltid förstod sig på hur dessa professionella kommunicerade med dem, dels 

att de inte förstod vad som förväntades av dem. Dessa personer har inte kommit lika långt i 

sina återhämtningsprocesser och behöver fortfarande stöd. Forskning visar att många 

hemlösa utsätts för social marginalisering (Boydell, Goering & Morrell-Bellai, 2000) och då 

kan det vara svårt att exempelvis hävda sina rättigheter inför professionella socialarbetare på 

kommunens socialkontor. Boydell m.fl. menar även att många hemlösa tappar tron på sig 

själva och får sämre självkänsla. Därför är det viktigt att professionella i enlighet med 

forskning är medvetna om att personerna kan identifiera sig som oansvariga och att de gett 

upp om att bli tagna på allvar av samhället. 

7.1.2 Privata relationer 

De privata relationerna var viktiga för samtliga deltagare, och dessa kunde variera från 

vänner, kollegor till familj. Huvudsaken verkade vara att någon av dessa fanns, någon som 

deltagaren hade och kunde vända sig till. För de som hade familj låg huvudfokusen på dessa, 

men för deltagarna som inte hade familj var fokusen istället ofta på vänner. Flera av 

deltagarna hade även barn, och då var denna relation ofta en av de viktigaste relationerna. 

Här skulle det gå att kunna se dessa relationer som tillhörighetsbehov enligt Maslow (1971; 

Poston, 2009). Utan vänner eller bekanta som kan bekräfta en individ kommer denna ha 

svårt att hitta sin plats i världen, veta vart han hör hemma. Som det går att se i denna 

undersökning får flera deltagare denna bekräftelse genom att ha familj, och genom familjen 

veta vart de hör hemma. De som inte har familj söker sig däremot till vänner eller andra 

sociala relationer för att få denna tillhörighet. Flera av deltagarna känner fortfarande en 

tillhörighet till vännerna från hemlösheten, och genom dessa kan de fortsätta bekräfta sin 

identitet och sin tillhörighet. 

7.1.3 Normalitet 

Flera deltagare tog upp ämnet normalitet, och vad det innebar att vara normal. Flera 

upplevde sig själva inte som normala, eller åtminstone inte inom normen av vad som anses 

vara normalt. Ett antal deltagare berättade om att de inte visste vad de skulle prata om med 

"normala" människor, detta framför allt under tiden som hemlösa, då några deltagare 

berättade om hur de kände att de behövde ljuga om sin situation. Detta går även att finna 
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stöd i enligt den tidigare forskningen (Boydell m-fl., 2000), där de tar upp hur många 

hemlösa ljuger om sin hemlöshet för att slippa bli stämplade. Men det framkom även att 

gränserna för vad normalt innebar kanske inte var så glasklara som deltagarna först hade 

trott, då en deltagare uttryckte att när denna lät sig vara sig själv så accepterade andra 

deltagaren ändå 

7.1.4 Hem 

Många av de intervjuade tog upp känslan av att ha ett eget hem och vad det betydde, all från 

att ha ett ställe att bara vara på till att vara ett ställe att bjuda sina barn på kaffe. En av de 

intervjuade menade att bostaden var så pass viktig att denne personen inte längre ville 

använda sig av droger på grund av rädslan att ställa till det och bli av med bostaden. Flera av 

deltagarna vittnade även om att de till en början känt en stor ensamhet i sina bostäder. En 

känsla de inte var vana vid efter år av att ha tvingats umgås med andra på härbärgen, stöd- 

och behandlingshem. Eftersom Bostad Först inte accepterar andra än hyresgästen som bor i 

bostäderna hade vissa löst ensamheten på andra sätt. Någon var särbo, en deltagare hade 

någon som övernattade ibland och så vidare. Enligt Padgett m.fl. (2006) är en av tankarna 

med Bostad Först att hemmet ska komma först, sedan kan behandling ske efter eget bevåg. 

Denna tanke är något som har följts av deltagarna, och även om det verkar finnas en viss 

problematik kvar som exempelvis missbruk för vissa av deltagarna, verkar det ha minskat 

jämfört med hur deltagarna beskrev dagarna som hemlösa. 

7.1.5 Självbestämmande 

Att få vara självbestämmande var viktigt för samtliga deltagare, att kunna stå på sina egna 

ben. Flera deltagare berättade om tiden de hade varit på institutioner eller inom behandling, 

och hur det ofta inte hade fungerat då deltagarna inte hade fått varit självbestämmande 

under själva processen. Detta är något som även Padgett m.fl.(2006) ger stöd till i sin studie, 

där de tar upp att behandlingar som deltagare fått välja själva ofta får ett bättre resultat. 

Flera av deltagarna uttryckte att om det inte hade varit för friheten som Bostad Först 

erbjuder med att inte ha kontroll och tvångsåtgärder, som exempelvis nykterhetskrav, skulle 

flera av deltagarna inte tagit chansen till bostad. En av deltagarna uttryckte att det då inte 

hade varit någon idé, då deltagaren visste att denna inte skulle kunna klarat att hålla 

lägenheten med sådana krav. En deltagare uttryckte även att det var viktigt att denna fick 

bestämma själv över den kontakt som skulle hållas med personalen på Bostad Först, även om 

det fanns ett visst kontaktkrav, var detta krav inte inskränkande på personens 

självbestämmande. Vikten av självbestämmande är även något som Rapp & Goscha (2012) 

ger stöd till enligt Strengths-modellen, där en av huvudprinciperna är att det är klienten som 

är dirigent i sin återhämtning. Utan självbestämmande kan en klient inte leda sin egen 

återhämtning. 
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7.1.6 Sysselsättning 

Sysselsättning är en av de punkter som deltagarna verkade uppleva som en viktig process, att 

ha något att göra om dagarna. För vissa innebar detta att ha arbete, men även andra 

aktiviteter, som utbildning och hobbys var ämnen som deltagarna lyfte upp. Anledningen till 

varför deltagarna ville ha sysselsättning kunde däremot variera, för vissa handlade det om att 

ha kollegor och få den sociala biten uppfylld. En deltagare uttryckte att om sysselsättningen 

inte var meningsfull kunde det lika gärna vara, vad som gjorde en sysselsättning meningsfull 

framkom däremot inte av denna deltagare. Det var även viktigt för en deltagare att 

sysselsättningen var utvecklande, för annars gav det inget. Flera deltagare uttryckte även att 

det blev tråkigt att bara gå hemma och vänta om dagarna, det blev bortkastade dagar av det, 

vilket är något en sysselsättning skulle kunna förhindra. Här går det återigen att se till 

Strengths-modellen (Rapp & Goscha, 2012), där den menar att återhämtningen ligger i 

samhället. Genom att utnyttja en sysselsättning som samhällsresurs, kan en individ påbörja 

en återhämtningsprocess, en möjlighet till normalitet. 

7.1.7 Fysiologiska 

Flera av deltagarna berättade att de tröttnat på livet som hemlös. De menade att framför allt 

kroppen inte längre orkade med det tuffa livet på gatorna eller att sova utomhus. Många av 

dem tyckte att de var för gamla, att de varit med för länge och att kroppen behövde vila och 

läka. En deltagare menade att om denne vaknade och kände sig krasslig så kunde personen 

själv äntligen bestämma om att hålla sig hemma och inne hela dagen, istället för att känna sig 

sjuk och behöva gå runt på gatorna en hel dag. Genom att de fått en lägenhet kände många 

att de återfått självbestämmanderätten i sitt liv och kunde avgöra om de ville gå ut eller 

stanna inne. Enligt Henwood m.fl. (2015; Maslow, 1971) kommer en individ försöka uppfylla 

de bristbehov som denna har, vilket även visas av deltagarna. Flera kände att de fysiologiska 

behoven ej var uppfyllda, och försökte då hitta sätt att säkra dessa. Genom att delta i Bostad 

Först kunde deltagarna få dessa behov uppfyllda och börja skapa en trygghet i sin vardag 

genom att ha ett hem. 

7.2 Återhämtningsprocesser 

Utifrån de processer som har lyfts fram kommer här en analys utifrån vad i dessa som har lett 

till återhämtning. För flera av deltagarna hade deras kropp börjat sagt ifrån, det kunde ha 

varit från skador som de ådragit sig under hemlösheten, eller att de kände att de hade börjat 

blivit gamla och inte klarade av livet som hemlös längre. Här går det att se det som att de 

fysiologiska behoven enligt Maslows behovstrappa inte hade blivit tillfredsställda, och därav 

startar en process för deltagarna där dessa försöker få detta behov uppfyllda. För detta 

behöver de en säker plats att kunna vara på, ett hem, en trygghet. Genom Bostad Först har de 

fått en möjlighet till denna trygghet, där de har fått ett hem utan de krav som ofta är 

kopplade till boende genom myndigheter, som exempelvis nykterhetskrav. Genom att fått 

tryggheten av att ha sitt egna hem har flera av deltagarna kunnat återhämta sig från många 

av de fysiologiska besvär som dessa hade. Exempel på detta är deltagaren som berättade om 



30 

de infektioner denna hade fått i kroppen från det hårda livet på gatan, men som nu har lagt 

sig då deltagaren fått en säker plats i sin vardag. När deltagarna hade fått sitt hem var det 

många som i början kände en viss ensamhet, för vissa var ensamheten i sig inte ett problem, 

då de var vana med att vara ensamma, men för andra kunde denna ensamhet vara ett stort 

steg från den närhet de hade haft med människor från livet på gatan. Ett sätt att lösa denna 

ensamhet var någon form av sysselsättning, som exempelvis att skaffa sig ett jobb eller att gå 

på någon form av utbildning. Att få en sysselsättning och ha något att göra om dagarna var 

viktigt för de flesta deltagarna, det fick dem att kunna skapa kontakter med "normala" 

människor, och kunna skaffa nya bekantskaper utanför sitt gamla liv som hemlösa. Här 

skulle det gå att tolka det som att deltagarna sökte efter en ny tillhörighet enligt 

behovstrappan. Att få känna sig normal var ett återkommande tema för flera av deltagarna, 

och att ha just en sysselsättning, ett arbete, är en sak som kunde få deltagarna att känna sig 

normala, att känna att de var delaktiga i samhället. Detta går även att styrka med tankarna 

utifrån Strengths-modellen, där modellen anser att återhämtningen ligger ute i samhället, i 

den vardag som personerna möter. Genom att komma ut i sysselsättning kommer individen 

även ut i samhället igen, och kan där skapa ännu fler kontakter och resurser för att lyckas 

med att återhämta sig. Ett annat sätt att lösa ensamheten är de relationer deltagarna hade, 

både privata och professionella. Bland de privata relationerna där flera av deltagarna hade 

familj var dessa av stor vikt för återhämtningen, särskilt för de som nämnde sina barn. Flera 

av deltagarna uttryckte att de ville kunna finnas där för barnen, och kunna ha en relation till 

dem som de inte kunde ha som hemlösa. Nu gick det att bjuda hem dem på exempelvis en 

kopp kaffe, det gick helt enkelt att börja skapa en naturlig relation till dem än vad som var 

möjligt när deltagarna var hemlösa. Flera av deltagarna berättade även om relationerna till 

sina vänner från hemlösheten, och hur dessa ändå stärkte dem, trots att det fanns risker för 

återfall i bland annat missbruk. Men som en deltagare uttryckte det är även det en naturlig 

process i återhämtningen, alla kan få ett återfall ibland, och det behöver inte vara jordens 

undergång om det är ett enstaka tillfälle. En deltagare nämnde om hur ett återfall hade stärkt 

denna på sikt, då deltagaren insåg vad som stod på spel och efter det började sköta sig igen. 

De flesta deltagarna var måna om att kunna stå på sina egna ben och inte behöva få stöd, 

eller åtminstone till den grad som de kunde. Men trots att deltagarna kanske inte alltid ville 

ha stöd har dessa ändå ett professionellt kontaktnätverk kring sig som är där och ger stöd, 

bland annat personalen på Bostad Först var en klippa för flera av deltagarna. Det var raka 

puckar och inget hymlande från personalen på Bostad Först ansåg flera av deltagarna. Flera 

hade även andra myndighetskontakter som kontaktpersoner från socialtjänsten och andra 

former av handläggare som fanns och kunde ge stöd, hur dessa däremot fungerade kunde 

vara varierande. Deltagarna uttryckte att det var viktigt att dessa själva fick bestämma över 

den kontakt de skulle ha med myndigheter eller då de var i behov av hjälp. 

Självbestämmande var av vikt i återhämtningen, för det var när deltagarna hade möjlighet att 

välja den hjälp som de själva ansåg sig behöva som de kände att det ledde någonstans, 

däremot var det inte vid alla tillfällen deltagarna kunde få den hjälp som de eftersökte. 
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7.3 Validitet och reliabilitet 

Forskarna har under hela arbetets gång försökt öka sin validitet till forskningsresultaten. Ett 

sätt för att öka validiteten var att skapa en förförståelse inför problematiken hemlöshet. Detta 

gjorde forskarna genom att besöka ett härbärge och intervjua personal kring hemlöshet. Även 

genom samtal med personal på Bostad Först har förförståelsen inför intervjuerna skapats, 

vilket har gett forskarna ökad förståelse redan innan intervjutillfället. Efter varje 

intervjutillfälle bearbetade båda forskarna det insamlade materialet och diskuterade detta 

sinsemellan, även detta för att öka validiteten så att inte en forskare drog slutsatser som den 

andra inte kunde göra, så kallad triangulering. För att öka validiteten användes även 

triangulering genom att använda sig av flera teorier för att tolka datan från flera olika 

perspektiv. Var det meningsskiljaktigheter mellan forskarna diskuterades dessa, och om 

forskarna då inte kunde komma överens om hur resultatet skulle tolkas uteblev det från 

studien. Vid intervjutillfällen gjordes även en dialogisk validering där forskarna frågade vid 

missförstånd, och även berättade för intervjupersonen att denne kunde höra av sig om det 

var någon som personen ville ändra eller ta bort från sina svar. Ingen av intervjupersonerna 

hade behov av att göra detta. Forskarna erbjöd även samtliga deltagare och personal på 

Bostad Först att ta del av studien när den var färdigställd och att de då kunde säga till om det 

var något de tyckte verkade konstigt. Utifrån de resultat som framkom i studien anser 

forskarna att det överensstämmer med mycket av den tidigare forsknings som har gjorts 

inom ämnet, bland annat att hemlösa ofta har en dubbelproblematik som exempelvis 

missbruk eller psykisk ohälsa. Forskarna kunde inte se att deras resultat skiljde sig något 

märkbart från den tidigare forskning som de tagit del av, men att denna studie ändå ökar 

förståelsen kring ämnet genom sitt användande av teoretiska perspektiv. Forskarna upplevde 

även att den egna reliabiliteten ökade för varje intervju som gjordes, då forskarnas förståelse 

inför problematiken som deltagarna hade ökade efter dessa. Forskarna blev även säkrare i 

sina roller som intervjuare, där vid första intervjutillfället forskarna följde intervjuguiden 

väldigt nära för att inte tappa av sig. Detta kan bero på att det inte var forskarna själva som 

hade utvecklat intervjuguiden, utan att den som tidigare nämnt i metoden var en 

färdigkonstruerad intervjuguide inför utvärderingen av Bostad Först. Efter den första 

intervjun kände sig forskarna däremot mer bekväma med intervjuguiden och frågorna vilket 

ledde till bättre följdfrågor och ett mer flytande samtal (Brinkman & Kvale, 2014). 

7.4 Eget lärande 

Rent praktiskt har vi lärt oss lite av de misstag vi gjorde i början när vi bokade in 

intervjuerna. Vid de förmöten vi hade i BF-lokalerna bokade vi in alla intervjupersonerna 

samma dag, dock med god tid emellan mötena. Detta för att deltagarna inte skulle stöta på 

varandra och på så vis värna om anonymiteten. En deltagare blev dock sen till mötet, 

samtidigt som den som skulle komma på mötet efter, dök upp långt innan utsatt tid. På så 

sätt träffade de två varandra och det slutade med att de bägge satt i samma förmöte. Det blev 

inte en idealisk situation eftersom vi kände oss obekväma och uppfattade även att 

intervjupersonerna kände sig besvärade. Av det lärde vi oss att boka in intervjuerna med 

många timmars mellanrum och helst inte samma dag. Under intervjuerna blev det även 
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tydligt hur viktigt det var med objektiviteten, att lyssna noga på det intervjupersonen 

berättade och att där och då lägga bort all förkunskap och fördomar för att verkligen lyssna in 

och förstå vad det var personerna la vikt vid i sina berättelser. Exempelvis var det en av 

intervjupersonerna som flera gånger under intervjun nämnde att personen ansåg sig ha fel 

ekonomisk ersättning från staten, något som vi under intervjun flera gånger tänkte att det 

spelar väl ingen roll vilken ersättning det är, huvudsaken är väl att ekonomisk ersättning 

utgår? Under transkriberingen blev det dock ännu tydligare att detta var ett återkommande 

tema hos personen, det vill säga att personen kände sig missförstådd och att personen hade 

svårt att nå fram till myndighetspersoner med sina önskemål. Detta visar även forskning och 

det är något som vi tar med oss i vårt framtida arbete som socionomer, att den professionella 

synvinkeln på vad som är viktigt kan starkt skilja sig från vad som är viktigt ur klientens 

perspektiv. 

7.5 Slutsatser 

Under denna studie har författarna insett vilket mångfacetterat problem hemlöshet är. Det är 

inte bara en aspekt utifrån den sociala omsorgen som behövs tänkas på i arbete med 

hemlösa, utan det är en grupp som är både stigmatiserad, marginaliserad och som i flera fall 

står utanför samhället. Exemplen på de problem som går att stöta på inom gruppen av 

hemlösa är psykisk ohälsa, dubbeldiagnoser och missbruk. Enligt den traditionella vården 

ska en person ofta hålla sig ren under en behandling, men som framkommit i denna studie 

kan detta vara svårt för de hemlösa på grund av de livsomständigheter de befinner sig i. Det 

har även visat sig att det för många hemlösa kan vara svårt att hålla myndighetskontakter, då 

deras liv är så ostabilt att det är svårt för dem att passa tider, eller ens komma ihåg de möten 

som myndigheter kallar dem till. Deltagare i denna studie uttryckte även att det är svårt med 

myndighetsspråket, det är svårt att förstå eller göra sig förstådd under dessa möten. En 

deltagare hade önskat att den kunde ha någon som kunde föra ens talan i kontakt med 

exempelvis socialtjänsten, då deltagaren efter möten inte förstod vad som skulle göras.  

Vidare vill vi lyfta en av de viktigaste processerna vi som forskare anser varit av vikt för 

återhämtning, och det är de sociala banden som en individ har. Utan någon form av sociala 

band, oavsett om det är familj, vänner eller professionella, verkar återhämtning vara en svår 

process. De flesta deltagarna la vikt i att ha en tillhörighet, att det fanns någon i deras närhet 

som de kunde vara med. Som tidigare nämnt var familjen viktig för flera, men om det inte 

fanns en familj var det istället vänner som var av vikt, och om inte dessa fanns var de 

professionella kontakterna av stor vikt för återhämtningen.  

Genom Bostad Först har deltagarna kunna skapat sig en tryggare vardag jämfört mot livet ute 

på gatan, och på så sätt kunnat börja återhämtat sig från sina roller som hemlösa. Bostad 

Först har även kunnat bidra med hjälp till deltagarna genom att finnas där som en stabil 

punkt, en punkt som deltagarna har kunnat vända sig till. Även om Bostad Först inte kan 

erbjuda all den hjälp som deltagarna önskat sig är det ett första steg för att kunna skaffa den 

hjälp som de behövt för att kunna återhämta sig. Bostad Först är kanske inte lösningen på all 

den hemlöshet som finns, men enligt oss som forskare, är det ett första steg att möta 

problematiken kring hemlöshet på ett öppnare sätt än tidigare. Där det inte är missbruk och 
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behandling som är i centrum först och främst, utan att få dem att komma bort från livet på 

gatan, att kunna ge även de mest utsatt ett tak över huvudet och tryggheten av ett hem. Som 

en deltagare uttryckte det med tryggheten av att ha sitt egna hem efter det liv denna hade levt 

på gatan, "Mitt hem är min Borg". 
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 1  

BILAGA A 

 

 

 

 

Intervjuguide: Bostadstödjande insatser – in studie om hyresgästernas erfarenheter.  

Du har tillfrågats om att delta i en individuell intervju i ett samtal där jag vill veta mer om 
dina erfarenheter av att vara hyresgäst via en kommunal bostadsstödjande insats. Denna 
studie vill veta mer om hur du som hyresgäst ser på situationer och relationer som har varit 
betydelsefulla sedan du flyttade in i din lägenhet. 

Intervjuteman:  

Hur ser du på ditt boendestöd? 

Vilka relationer har/har haft betydelse för din återhämtning?  

Vilka situationer har/har haft betydelse för din återhämtning? 

Vad är ett värdigt liv? 

Vad tänker du att du behöver göra framöver för att behålla ditt boende och fortsätta din 
återhämtning?  

Är det något särskilt stöd du skulle behöva av andra för att kunna återhämta dej? 

Om du efter intervjun undrar över något, vill se vad du sagt eller vill lägga till information, så 
tveka inte att fråga din boendestödjare eller kontakta oss forskare om du vill via adresserna 
nedan: 

Ingen obehörig kommer att få ta del av dina svar eller information som jag erhåller i 
samband med denna undersökning. De utskrivna intervjuerna kommer att förvaras digitalt 
vid Högskolan under 10 års tid och sedan förstöras. Ditt deltagande i den här intervjun är 
helt frivilligt. Om du väljer att delta, är du fri att dra sig ur studien när som helst utan påföljd. 
Enligt personuppgiftslagen, PUL (1998:204), har du dessutom rätt att gratis en gång per år få 
ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade.  

 

Tack för din insats och att du ville delta, med vänlig hälsning, 

Intervjuare:  

 

Forskningshuvudman; Gunnel Östlund 

Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola. Box 325, 631 05 Eskilstuna 

E-post; gunnel.ostlund@mdh.se Tel; 016-15 36 04 



 

 

BILAGA B 

 

Hej  

Vi är två studenter som läser till socionomer vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. I vår ska 

vi skriva vår C-uppsats och till den ska vi hjälpa till att göra intervjuerna som ska användas 

för att utvärdera Bostad Först. 

Syftet med intervjun är att du ska få berätta om dina erfarenheter och upplevelser angående 

ditt boende.  

Intervjun är helt frivillig och du kan när du vill säga till oss eller din boendestödjare om du 

vill avbryta. 

Likaså kan du säga till om du vill ändra något du har sagt eller lägga till någonting. 

Du får gärna ha med din boendestödjare vid intervjun. 

  

Vi som intervjuar heter 

Anna Granath 

Tommy Kallestad 

Plats för intervju: 

Datum: 

Tid: 

Tack för att du hjälper till!! 

Anna & Tommy



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


