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Sammanfattning 

Vårt syfte med denna uppsats har vart att undersöka om den sekundära bostadsmarknaden 

påverkar socialarbetarna i arbetet med hemlösa klienter som har eller haft 

missbruksproblematik. Då vi ansåg att det är socialarbetarnas upplevda verklighet som är av 

störst intresse valde vi att utföra kvalitativa intervjuer med fyra socialarbetare. Intervjuguiden 

formades med hjälp av Michael Lipskys bok Street-level Bureaucracy (2010) i vilken han 

beskriver sin teori om gräsrotsbyråkrats yrket, denna bok har även genomsyrat hela arbetet 

och sedan använts som ett verktyg i analysen av vår empiri. Bakgrunds avsnittet avser att ge 

en vid förståelse av hur komplex hemlöshetsproblematiken är, för att sedan i tidigare 

forskning smalna av till den forskning som behandlar vår syfte mer specifikt. Vi kommer i 

vår avslutande diskussion argumentera för att den sekundära bostadsmarknaden påverkar 

socialarbetarna på olika sätt då de måste acceptera hyresvärdarnas krav. Lägenheterna som 

utgör den sekundära bostadsmarknaden tillhandahålls i huvudsak av de allmännyttiga 

hyresvärdarna, då dessa nu skall drivas affärsmässigt har kraven på hyresgästerna höjts. Vi 

har valt att kalla denna uppsats Sekundära hyresgäster och vi som har skrivit uppsatsen är 

Marcus Vesterlund och Anders Wallin.  

Abstract 

Our purpose with this paper was to examine if the secondary housing market affects the 

social workers in their work with homeless clients who have or have had substance abuse 

problems. Since we felt that the social worker's perceived reality is of most interest to us we 

chose to conduct qualitative interviews with four social workers. The interview guide was 

formed with the help of Michael Lipsky's book Street-Level Bureaucracy (2010) in which he 

describes his theory of the street-level profession, this book has also permeated the whole 

process and was used as a tool in the analysis of our empirical work. The background section 

is intended to provide a broad understanding of the complexity of homelessness, and then in 

the prior research section we taper to the research that deals with aspects of our purpose. We 

will in our concluding discussion argue that the secondary housing market affects the social 

workers in different ways when they have to accept the lessors requirements. The apartments 

that make up the secondary housing market is provided mainly by public lessors, as these are 

now to be operated commercially the demand on the tenants has increased. We have chosen 

to call this essay Secondary tenants and we who have written the essay are Marcus 

Vesterlund and Anders Wallin. 
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Inledning 

Det svenska välfärdssamhället som byggdes upp i efterkrigstidens kölvatten, gav oss bland 

annat det som kom att kännetecknas som allmännyttan. Allmännyttan utmärks huvudsakligen 

av att bostadsföretagen helt eller delvis ägs av kommunen. De allmännyttiga bostäderna utgör 

en femtedel av den totala bostadsmarknaden och ca halva hyresmarknaden. Idén med 

allmännyttan var att den skulle drivas utan vinstsyfte, men från 2011 har gjorts gällande att 

allmännyttan skall bedrivas affärsmässigt. Det unikt Svenska med allmännyttan är att det 

skiljer sig från andra länders så kallade social housing som riktar sig till resurssvaga 

hyresgäster. Allmännyttan hade inga sådana restriktioner utan vände sig till alla (Boverket, 

2012). Den förändrade situationen på bostadsmarknaden som skedde med början på 1990 – 

talet, då allmännyttan marknadsanpassades, innebar bland annat hårdare uthyrnings och 

vräkningsregler.  

 

Aspekter som avinstitutionaliseringen av psykiatrin, en ökad psykisk ohälsa, ökad 

arbetslöshet, en missbruksvård som varit under omstrukturering har alla troligtvis varit 

bidragande orsaker till den ökande hemlösheten (Socialstyrelsen 2006a, s. 7). Tillsammans 

med att bostadspolitiken försköts från att vara en statligt styrd angelägenhet, till att bli en 

kommunal fråga där parter som kronofogdemyndigheter, socialtjänst och bostadsbolag 

tydligare skulle samarbeta för att lösa bostadsfrågor, innebar att en sekundär bostadsmarknad 

etablerades (Hansen Löfstrand, Nordfeldt 2007, s. 11-12). Arbetet med hemlösa personer är 

vanligtvis organiserad i en så kallad boendetrappa, där hemlösa personer ska ta sig upp i en 

viss ordning, med tanken att den hemlösa ska tränas i och lära sig att klara ett eget boende. I 

modellen saknas ett tydligt vårdinnehåll och det primära är just normalisering av 

boendesituationen (Socialstyrelsen 2009a, s. 21). Den sekundära bostadsmarknaden utgör de 

översta stegen i boendetrappan och består av lägenheter som hyrs ut till klienten i andrahand 

med socialtjänsten som förstahandshyresgäst. 

 

I och med de krav som vuxit fram där de kommunala bostadsbestånden skall bedrivas 

affärsmässigt, har även bedömningarna och kraven på hyresgästerna skärpts, och alla är inte 

länge aktuella för ett eget boende i allmännyttans bostadsbestånd. Denna förändring har även 

inneburit att socialtjänsten befinner sig i en situation mellan bostadsbolagens krav och 

klienternas behov. Vad händer när socialarbetarna måste förhålla sig till bostadsbolagens krav 

och klienternas behov? Vi söker finna svar på detta genom intervjuer med några av de 



2 
 

socialarbetarna som befinner sig på vuxenenheten eller motsvarande på socialtjänsten. Dessa 

jobbar bland annat med klienter aktuella för insatser med boende i den sekundära 

bostadsmarknaden. Dessa klienter har ofta problem med missbruk eller psykisk ohälsa, och 

uppmärksammas ibland som ”de mest utsatta” (Börjeson 2008, s 240-254) (Hansen Löfstrand 

2008, s. 73-74). 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan socialarbetare och hyresvärdar i 

den sekundära bostadsmarknaden när det gäller arbetet med de klienter som är aktuella för en 

tränings – eller försökslägenhet. Vidare ämnar denna studie att undersöka om detta samarbete 

påverkar relationen mellan socialarbetaren och klienter och i så fall hur? Med relation menar 

vi hur socialarbetarna måste förhålla sig till bostadsbolagens krav och klienternas behov.   

Frågeställningar 

De frågor denna undersökning vill söka närmare svar kring är följande: 

• Vilka krav ställer hyresvärdar på socialtjänsten för att tillhandahålla lägenheter? 

• Vilka krav ställer socialarbetarna på klienterna för att de skall erbjudas lägenheter? 

• Vidare undersöka hur socialarbetarna upplever att den utveckling som skett och 

fortfarande sker med att allmännyttan säljs ut och drivs affärsmässigt, påverkar deras 

arbete? 

Avgränsning 

Vi har valt att studera ett antal utvalda socialarbetares upplevelse av hur den sekundära 

bostadsmarknaden påverkar deras arbete med sina klienter som har eller haft 

missbruksproblem. Vi har valt att genomföra vår studie i Stockholm stad, dels av praktiska 

såväl som tidsmässiga skäl, men även på grund av att Stockholm som stad är den stad 

tillsammans med Göteborg och som har flest hemlösa i Sverige (Socialstyrelsen 2006a, s. 

10). 

Disposition 

Vi inleder detta examensarbete med att kort beskriva vårt forskningsproblem vilket leder oss 

till vårt syfte och våra frågeställningar, därefter redovisar vi studiens avgränsning. 

Vår bakgrundsredovisning skall ge läsaren en bred bild kring hemlösheten, historiskt och 

politiskt för att skapa en kontext, denna text har huvudsakligen bearbetats av Anders Wallin. 
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Vi redovisar därefter hur vi gått tillväga i vår undersökning i en metoddel som följs av den 

tidigare forskningen som sammanfattning på kunskapsläget när det gäller den sekundära 

bostadsmarknaden samt den klientgrupp vi valt att avgränsa oss till, nämligen hemlösa 

missbrukare, i dessa delar har även Anders Wallin huvudsakligen suttit vid tangentbordet. 

Marcus Vesterlund har huvudsakligen bearbetat teori och analysdelen, varpå vi gemensamt 

redovisat resultatet i en avslutande diskussion. 

Bakgrund 

Hemlöshetsforskningen är omfattande och berör många intressanta områden kring denna 

problematik, där diskussionen spänner över många olika fält och berör många olika områden. 

Detta beskrivs bland annat i Socialstyrelsens lägesbeskrivning från 2006, där man menar att 

både bostadsmarknadspolitik, integrationspolitik, sjuk och hälsovårdspolitik berör 

hemlöshetsproblematiken (Socialstyrelsen 2010, s. 16). Förutom de olika politiska områdena 

som berörs är även många aktörer inblandade i hemlösheten, som socialstyrelsens 

kartläggning från 2012 visar, berör den till exempel socialtjänsten, kriminalvården, 

beroendemottagningar, frivilligorganisationer med mera (Socialstyrelsen 2012, s. 14). 

Bostaden som social rättighet 

De bostadspolitiska mål som riksdagen ställde sig bakom år 2002 hade sin utgångspunkt i att 

bostaden är en social rättighet. Målen i sig fastslår att bostaden är en social rättighet, men 

människor har utestängts från den reguljära bostadsmarknaden i allt större utsträckning sedan 

1990- talets början, vilket medfört att de blivit en angelägenhet för socialtjänsten. Det 

kommunala bostadsbeståndet har inte längre samma möjligheter att främja 

bostadsförsörjningen, och socialtjänsten disponerar inte över något eget bostadsbestånd, utan 

är ”i händerna” på såväl privata och kommunala bostadsföretag och deras goda vilja att dela 

med sig av lägenheter. Detta innebär ett underläge för socialtjänsten, framför allt i de 

kommuner som saknar avtal som reglerar mellan socialtjänst och bostadsbolagen i fördelning 

av bostäder till hushåll som befinner sig utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Det finns 

även en fara med att socialtjänsten försöker lösa bostadsproblem, detta är något som bland 

annat uppmärksammas i Lokala hemlöshetsprojekt 2002-2005, Resultat, slutsatser och 

bedömningar (Socialstyrelsen 2006b, s. 64-65). 
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Bostaden som mål eller medel 

 Denna fara skulle bland annat bestå i att fokus förskjuts från att vara en bostadsfråga till det 

socialtjänsten huvudsakligen sysslar med, det vill säga en fråga om missbruk, ekonomiska 

eller psykiska besvär (Socialstyrelsen 2006b, s. 65), (Hansen Löfstrand 2008, s. 71). Risken 

med detta blir att ett strukturellt problem med en dåligt fungerande bostadsmarknad riskerar 

att bli ett individualiserat problem där missbruk, psykisk ohälsa et cetera görs till försvårande 

omständigheter. Detta arbetssätt från socialtjänsten riskerar att göra bostaden till ett medel att 

lösa individuella problem, och inte ett mål att lösa boendet (Socialstyrelsen 2006b, s.65). 

En ökande och mer komplex hemlöshet 

Hemlöshet har som här ovan nämnts blivit ett allt vanligare problem som kommit att beröra 

fler grupper människor i samhället än tidigare vilket gjort problemet större och mer 

komplicerat. Allt fler människor i Sverige lever i hemlöshet. Problemet var relativt begränsat 

på sjuttiotalet men växte från mitten av åttiotalet och har fortsatt att öka sedan dess. Marika 

Markovits beskriver i inledningen till statusrapporten av Stadsmissionen och Hans Swärd, 

Hemlös 2010 (2010) att hemlösheten i Sverige allt sedan 1999 har ökat med mellan 30 % - 45 

%. Swärd menar att oavsett hur man mäter hemlösheten så är den ett högst aktuellt och ett 

verkligt problem inte bara för de människor som lever i den, utan för samhället som stort. 

Politiskt sett har det tagits initiativ och funnits olika strategier för att bekämpa hemlösheten, 

men de mål och ambitionsnivåer som under olika perioder satts upp är blygsamma och ligger 

långt under de som finns i övriga nordiska länder, både i satsning och i nytänkande när det 

gäller metoder menar Markovits (Stockholms stadsmission & Swärd 2010, s. 3). 
Utvecklingen av 1980-talets och 1990-talets svenska hemlöshet är väldokumenterad, men 

kartläggningen är besvärlig bland annat på grund av att uppgifterna bygger på 

tvärsnittsberäkningar vilket visar på hur många hemlösa det finns under en dag eller vecka 

men säger väldigt lite om hemlöshetens dynamik (Stockholm stadsmission & Swärd 2010, s. 

6). Detta är dock inte det enda problem som går att identifiera i forskningen kring hemlöshet. 

Problemet är även att, trots att det enligt Socialstyrelsens Hemlöshet och utestängning från 

bostadsmarknaden 2011 (2012), finns en stark önskan att följa utvecklingen av hemlösheten 

genom studier över tid, finns svårigheter så som att samhällsförändringar mellan de 

mätningarna som görs, medför att nya metodologiska val kan behöva göras, för att de rådande 

förhållandena kring de som står utanför bostadsmarknaden ska kunna mätas på ett relevant 

och riktigt sätt (Socialstyrelsen 2012, s. 9). Förändringarna kan bestå i, till exempel, hur 
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hemlöshet definieras och av vem definitionen är gjord, där en kommun och Socialstyrelsen 

exempelvis kan definiera vilka som är hemlösa olika. Vissa kommunföreträdare är 

exempelvis inte överens om att gruppen hemlösa ska inkludera de som bor i den sekundära 

bostadsmarknaden (Boverket & Socialstyrelsen 2007, s. 16)  

Vem är hemlös? 

Den definition som Socialstyrelsen har av hemlöshet är relativt vid och innefattar bland 

annat:  

1. En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller 
lever som uteliggare. 
 
2. En person är intagen eller inskriven på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller 
stödboende inom socialtjänst, landsting,privat vårdgivare, HVB-hem eller SiS-institution, och 
planerasatt skrivas ut inom tre månader, utan att ha någon bostad ordnadinför utskrivning 
eller utflyttning. 
 
3. En person är intagen eller inskriven på behandlingsenhet eller stödboende inom 
socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVBhemeller SiS-institution, och planerar inte att 
skrivas ut inom tremånader, men har inte någon bostad ordnad vid eventuell 
framtidautskrivning eller utflyttning. 
 
4. En person bor tillfälligt och utan kontrakt hos kompisar, bekanta,familj, släktingar eller har 
ett tillfälligt (kortare än tre månader) inneboende- eller andrahandskontrakt, och har på grund 
av denna situation sökt hjälp hos eller varit i kontakt med sociala myndigheter eller andra 
organisationer (Socialstyrelsen 2009b, s. 11-12). 

 

Vilka orsaker till hemlöshet går att se? 

Vad är det då som gjort att hemlösheten i Sverige har ökat? I rapporten Hemlös i Sverige 

2005 från Socialstyrelsen redovisas den tredje nationella kartläggningen av hemlöshetens 

omfattning i Sverige, tidigare utförda undersökningar är från 1993 och 1999. Denna 

kartläggning skulle på uppdrag av regeringen även vara utformad så att den gick att jämföra 

med en av de tidigare kartläggningar, den gjord 1999. I rapporten konstaterar man att en rad 

samhällsförändringar kan antas ligga till grund till den ökande hemlösheten. Viktiga aspekter 

som troligtvis alla på något sätt är med och påverkar är avinstitutionaliseringen av psykiatrin, 

en ökad psykisk ohälsa, ökad arbetslöshet, en missbruksvård som varit under 

omstrukturering, samt en avreglering av bostadspolitiken och en förändrad bostadsmarknad 

(Socialstyrelsen 2006a).  
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Det vi sammanfattningsvis kan se i bakgrunden kring hemlösheten är att den idag är en 

omfattande fråga där många individer, organisationer och aktörer är involverade. De 

bostadspolitiska mål som riksdagen ställde sig bakom 2002 har sin utgångspunkt i att 

bostaden är en social rättighet. Den förändrade situationen på bostadsmarknaden som skedde 

med sin början på 1990 – talet, då allmännyttan marknadsanpassades vilket innebar hårdare 

uthyrnings och vräkningsregler. Tillsammans med att bostadspolitiken försköts från att vara 

en statligt styrd angelägenhet, till att bli en kommunal fråga där parter som 

kronofogdemyndigheter, socialtjänst och bostadsbolag tydligare skulle samarbeta för att lösa 

bostadsfrågor, innebar att en sekundär bostadsmarknad etablerades. Ett problem med att 

socialtjänsten skall vara med och lösa frågor kring bostadsförsörjningen är risken att det sker 

en problemförskjutning från att vara ett strukturellt problem med en dåligt fungerande 

bostadsmarknad till att bli ett individuellt problem där fokus ligger på missbruk, psykisk 

ohälsa och ekonomiska spörsmål. Detta arbetssätt från socialtjänsten riskerar att göra 

bostaden till ett medel att lösa individuella problem, och inte ett mål att lösa boendet. De 

kartläggningar som gjorts kring hemlöshet är delvis problematiska då uppgifterna bygger på 

tvärsnittsberäkningar, vilket säger något om hur det ser ut en dag eller vecka men blir en grov 

förenkling av problemet i stort. Förändringar över tid både politiskt och samhälleligt medför 

även att man behöver göra nya metodologiska val när man forskar kring hemlösheten. Men 

även definitioner förändras. Hur hemlösheten ser ut och vem som inkluderas i den är inte 

något alla är överens om. Det som går att konstatera är dock att det skett en ökning av 

hemlösheten och att den troligtvis beror på den samlade effekten av avinstitutionaliseringen 

av psykiatrin, en ökad psykisk ohälsa, ökad arbetslöshet, en missbruksvård som varit under 

omstrukturering, samt en avreglering av den sociala bostadspolitiken och en förändrad 

bostadsmarknad. 
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Metod 

Vi har i denna studie valt att utgå från ett huvudsakligen deduktivt tillvägagångssätt, där vår 

teori funnits med från början och genomsyrat hela vårt arbete, i både vår utformning av syfte 

och frågeställningar såväl som den intervjuguide (se bilaga 2) vi utformat för vår 

empiriinsamling. Det vanliga inom den mesta forskning är att man relaterar till någon mer 

etablerad teori vilket Aspers (2011) påpekar i sin bok Etnografiska metoder (Aspers 2011, s 

71). Teorin ska fungera som ett verktyg för forskaren för att besvara den vetenskapliga 

frågan. Ett vanligt misstag som många gör, är enligt att utgå ifrån en teori för att se om den 

stämmer (Aspers 2011, s 71). Vår användning av teorin fungerade snarare som ett sätt att 

förstå den empiri vi samlat på oss och som ett verktyg för den senare analysen. 

Litteratursökning 

Följande stycke kommer beskriva lite om hur vår väg till vår forskningsfråga kom att 

utveckla sig. Forskningsfrågor kan ha sin grund i olika förhållanden enligt Aspers (2011) där 

frågor i den samtida debatten kan vara en källa (Aspers 2011, s 71). Vi hade i upptakten till 

vårt examinationsarbete intresserat oss för den nya ”trend” som just nu går att identifiera 

bland hemlöshetsforskarna där man hårt kritiserar den existerande modellen i bekämpandet 

av hemlöshet, den så kallade boendetrappan och förespråkar nya modeller som bostad först. 

Detta ledde oss till frågan kring hur klienter uppfattar bostadens betydelse i deras 

rehabilitering mot ett drogfritt liv. Vi genomförde därefter sökningar i sökfunktionerna miks 

och Libris på orden Hemlös och Missbruk samt variationer på dessa ord. Vi valde att 

begränsa oss till svensk forskning och svenska studier då det är svenska förhållanden som är 

det som intresserar oss. För att skapa en bred och fördjupad bild av hemlösheten och dess 

historia och politik valde vi att ha med rapporter och utvärderingar från myndigheter. Att 

skaffa sig kunskap inom ett område, genom att läsa områdesöversikter, litteratur inom 

området samt samtal med kollegor kan forskaren identifiera frågor som kan ge skäl till att 

genomföra en empirisk studie (Aspers, 2011, s 71). Den litteratursökning som vi genomförde 

visade på en omfattande forskning kring problemet hemlöshet. Vi beslöt oss efter en första 

litteraturgenomgång att fokusera på frågan om den sekundära bostadsmarknadens betydelse 

och påverkan på socialarbetaren i dess arbete med klienten, vilket kom att bli vår slutgiltiga 

forskningsfråga. Denna nya fråga gjorde även att vi kunde avgränsa vår forskning på ett 

önskvärt sätt. 
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Kvalitativa forskningsintervjuer 

Vårt syfte är att undersöka hur samarbetet med hyresvärdar påverkar socialarbetarna i arbetet 

med klienter som är aktuella för tränings- och försökslägenheter. Då vi avsåg att undersöka 

socialarbetarnas upplevelse i dessa möten, blev det svårmotiverat att vända sig till någon 

annan än just socialarbetarna i skapandet av vår empiri. Samtal med klienter och värdar 

skulle dock möjligen ytterligare kunnat belysa ämnet och skapa en djupare förståelse kring 

den sekundära bostadsmarknaden och dess villkor. Vi har dock valt att endast fokusera på 

socialarbetarna i skapandet av vår empiri, dels på grund av tidsbegränsningar men även då vi 

anser att det är socialarbetarnas upplevda verklighet, i deras position mellan hyresvärdarnas 

krav och klienternas behov, som är av störst intresse för oss. Detta ledde oss till valet av 

intervjuer i skapandet av vår empiri. Intervjuer är en kvalitativ metod som ger oss en 

möjlighet att i en aktiv process med intervjupersonen producera kunskap tillsammans (Kvale 

& Brinkmann  2009, s. 34). Vi har även valt ett kvalitativt tillvägagångssätt då vi som nämns 

ovan avser att söka kunskap om socialarbetarnas subjektiva upplevelser. I Forskningsmetoder 

i socialt arbete (2010) beskriver Larsson att en kvalitativ strategi ger oss just denna 

möjlighet, att nå kunskap om socialarbetarnas subjektiva upplevelser genom deras egna ord 

och beskrivningar. Den kvalitativa metoden beskriver individer eller fenomen ur ett 

helhetsperspektiv, där personer eller fenomen inte blir reducerade till enstaka variabler, vilket 

ett kvantitativt tillvägagångssätt hade krävt. Med detta sagt ger kvalitativ metod inte en bild 

av dessa från alla dess olika aspekter, utan forskaren måste avgränsa sig till exempel genom 

att använda teman för att sedan undersöka hur de hänger samman för att skapa ett 

helhetsperspektiv (Larsson 2010, s. 92).  

 

Intervjuerna skedde på fyra olika stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Alla informanter 

jobbade direkt med frågor som var föremål för vår undersökning, antingen som 

boendesamordnare, som har en större kontakt med hyresvärdar än klienter, eller 

socialsekreterare som har större klientkontakt än kontakt med värdar. Detta var inte tanken 

från början. Innan vi skapat oss en bild av hur detta arbete utfördes, utgick vi från att kontakt 

med värd och klient gick genom en och samma socialarbetare. Med facit i hand skapade detta 

inga problem utan gav istället möjlighet att studera dessa olika utsagor med just vetskapen 

om informanternas huvudsakliga arbetsuppgifter. Samtliga intervjuer skedde på 

informanternas arbetsplatser och pågick under ca en timme, intervjuer skedde under samma 

vecka och transkriberingen av dessa skedde fortlöpande. Informanterna informerades om att 
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samtalet spelades in och att de skulle anonymiseras i  den slutgiltiga texten, vi påpekade även 

att efter arbetet färdigställds skulle inspelningarna och transkriberingarna raderas. Vi valde att 

utföra semistrukturerade intervjuer där vi utifrån vår teori och tidigare forskning utformat en 

intervjuguide (se bilaga 2). Den semistrukturerade intervjun utgår från konkreta frågor men 

lämnar utrymme att följa upp de svar som ges och möjliggör en viss dialog och möjlighet till 

uppföljande frågor (Aspers 2011, s. 143).  Intervjuerna har transkriberats ordagrant för att 

underlätta analysen av materialet, vi har dock tagit oss en viss frihet när det gäller de citat 

som presenteras i analysen där vi befriar läsaren av detta examensarbete från vissa utskrivna 

uttryck. 

Urval och genomförande 

Vi skickade ut intervjuförfrågningar (se bilaga 1) via mail till alla stadsdelsförvaltningar i 

Stockholms kommun. Vi har valt att genomföra vår studie i Stockholm stad, dels av praktiska 

såväl som tidsmässiga skäl, men även på grund av att Stockholm är en stad med stor 

hemlöshetsproblematik. Vi meddelade i vår mail att vi skulle ta kontakt under nästkommande 

vecka och gjorde även så per telefon. Vi hörde av oss till de som under Stockholms stads 

webbsida stod som chef eller motsvarande på vuxenenheten eller motsvarande enhet som har 

hand om ärenden gällande just vuxna hemlösa missbrukare. Av de som gick att få tag på 

under de två dagarna dessa telefonsamtal genomfördes, tackade fyra personer ja och två 

personer avböjde. Två av de intervjuade var kvinnor och två var män och stadsdelarna de 

tillhörde var både i förorten och innerstan. Denna fördelning var ej planerad utan detta skedde 

slumpmässigt. 

 

 Vi gör inga anspråk på generaliserbarhet då avgränsningen i antal informanter samt 

avgränsningen till enbart Stockholm regionen inte möjliggör detta.  Efter att intervjuerna 

transkriberats ordagrant har vi utifrån vår teori och tidigare forskning strukturerat materialet 

vilket ger oss en möjlighet att få en översikt av materialet och underlättar vår analys. 

Struktureringen har gjorts på så sätt att vi hämtat nyckelbegrepp och antaganden från teori 

och tidigare forskning för att på så sätt relatera dessa till varandra. Aspers (2011) beskriver 

detta som kodning då materialet bryts ned i mindre delar vilket han menar är nödvändigt för 

att en analys skall vara möjlig. Dessa mindre delar har ringats in utifrån teori eller empiri och 

studeras sedan i detalj och utgör även grunden för redovisning av materialet där även citat 

kan användas för att understryka de antaganden forskaren gör (Aspers 2011, s. 165). Vi 

kommer att i presentationen av vår empiri även analysera denna i löpande text då vi anser att 
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detta gör för en mer intressant läsning, de teman vi använder oss av i analysen är de samma 

som vi presenterar i teoriavsnittet. Därefter sammanfattar vi vår analys där vi går igenom det 

vi kommit fram till. 

Etiska ställningstaganden 

Vi har genomgående i denna studie tagit ställning till de forskningsetiska principer som 

antagits av Humanistisk – samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990. Dessa principer 

konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen, informationskravet där forskaren 

ska informera de som berörs av forskningsuppgiften, om dess syfte. Samtyckeskravet syftar 

till att informera deltagare om att de själva har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet avses att se till att deltagana i studien inte går att identifiera och att de 

uppgifter som framkommer förvaras på ett sådant sätt att obehöriga kan ta del av dem. Till 

sist har vi Nyttjandekravet där det delges att alla de uppgifter som insamlats om enskilda 

personer endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002). 

För att möjliggöra ett snabbt beslut för informanten kring ett eventuellt deltagande valde vi 

att inte gå in på detta etiska ställningstagande i intervjuförfrågan eller i följande 

telefonsamtal. Vi presenterade dock dessa kortfattat i inledningen av varje intervju. 

 

Tidigare forskning 

Vi redovisade i bakgrunden hemlöshetsforskningens diskurs ur ett lite bredare perspektiv, 

under följande del kommer vi mer specifikt presentera och titta på den forskning som rör vår 

forskningsfråga med den sekundära bostadsmarknaden och klientgruppen missbrukande 

hemlösa. Vi kommer presentera några för oss centrala teman som kom att hjälpa oss förstå 

det som senare kom fram under vår empiriinsamling. Dels vill vi peka på hur exkluderingen 

av människor från den reguljära bostadsmarknaden har skapat den sekundära 

bostadsmarknaden, detta till följd av de politiska beslut som avsåg att allmännyttan skulle 

drivas affärsmässigt. Vi vill även visa på bostaden betydelse i en av de studier som gjorts 

kring missbrukare som kommer ut från en vårdinsats. Nästa del kommer att presentera hur 

socialarbetare och hyresvärdar levererar institutionella förklaringar för att ursäkta eller 

försvara sina åtgärder och beslut, och hur samarbetet socialarbetare och värdar emellan 

skapar ett krav på socialarbetarna att välja rätt klienter för att inte skada relationen till 

hyresvärden. Den sista delen i den tidigare forskningen kommer att visa på hur den sekundära 
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bostadsmarknaden inte minskar hemlösheten, utan snarare i vissa fall ökar den, och därmed 

inte fungerar för att lösa hemlösheten. 

Forskningen kring hemlöshet 

Under Större delen av 1900 – talet har det gått att finna beskrivningar kring hemlöshet där de 

första beskrivningarna som gjordes handlade om hemlösa män. 

Först under början av 1960-talet kom det mer vetenskapliga studier som kom att beröra både 

hemlösa män och kvinnor. Under 1970 talet kommer de första avhandlingarna kring 

hemlöshet. Bilden av hemlöshet har dominerats framför allt av beskrivningar kring hemlöshet 

i Stockholm, men har under 1990 talet kommit att belysa frågan även i övriga delar av 

Sverige. Det är inte enbart hemlösheten som fokuseras på i studierna, utan även det samhälle 

och det system av hjälpare och organisationer som finns kring dessa människor (Beijer 2007, 

s. 5). 

 

Hemlöshetens politik 

Exkluderingen som sker av människor från den reguljära bostadsmarknaden samt 

etableringen av hemlösheten som ett missbruksproblem har skapat en särskild boendesvär. 

Detta menar Cecilia Hansen Löfstrand fil. dr i sociologi i sin artikel i Socialmedicinsk 

tidskrift (2008, s 73). Där den särskilda boendesfären inkluderar alla de organisationer som är 

involverade i förmedlingen och driften av boenden för hemlösa. I den förändring som skedde 

under 1990-talets bostadspolitik, förflyttades ansvaret för bostadslösheten från stat till 

kommun. Under samma tid skärptes även de policys som fanns kring allmännyttans vräkning 

och uthyrningar, vilket i sin tur ledde till en utveckling där socialtjänsten började hyra ut 

bostäder i andra hand till bostadslösa klienter vilket är det som menas med den sekundära 

bostadsmarknaden. Bostadslöshetens hemvist inom socialtjänsten har inte alltid varit självklar 

och i takt med att socialtjänsten tagit över ansvaret har problemen kring dess orsaker 

definierats om. De bakomliggande faktorerna antas vara missbruk, och dess lösningar vård 

och träning i eget boende, och det har utvecklats en lokal hemlöspolitik i kommunerna menar 

Cecilia Hansen Lövstrand i inledningen till sin artikel Hemlöshetens politik (2008, s. 71). Den 

särskilda boendesfären organiseras ofta som en så kallad boendetrappa för de hemlösa där 

idén är att de däri skall göra en boendekarriär och avancera i de olika steg som finns från 

trappans lägsta steg till det översta som är eget boende. Detta stegvisa avancemang skall ske 

under observation och genom disciplinering, för klientens bästa. Denna idé om en 
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boendekarriär existerar inte i verkligheten, enligt Hansen Löfstrand (2008, s. 73), det som går 

att upptäcka är i stället tre horisontella flyttningsrörelser. Dessa tre grupper utgörs av kvinnor 

med barn, som flyttar från lägenhet på den reguljära bostadsmarknaden till boendetrappans 

översta steg, var från hon efter en tid kan etablera sig i den reguljära bostadsmarknaden igen. 

Den andra gruppen är de som hamnar i trappans mellersta delar men aldrig lyckas avancera 

uppåt, och den tredje och största gruppen som är den grupp som befinner sig på det nedersta 

trappsteget men som efter en tid flyttar ut och saknar tak över huvudet (Hansen Löfstrand 

2008, s. 74). 

Bostadens betydelse 

I en forskningsrapport från SiS (statens institutions styrelse) redovisas 3 stycken delstudier 

kring tvångsvård och hemlöshet (Yohanes, Angelin, Giertz & Swärd 2002). Den första är en 

uppföljning av samtliga personer som tvångsvårdades enligt LVM (Lag om vård av 

missbrukare i vissa fall), i de tre kommunerna Helsingborg, Lund och Malmö under år 2000. 

Den andra är en vinjettstudie, med vinjettstudie menas ”korta historier om hypotetiska 

personer i specifika omständigheter, på vars situation en respondent ombeds att ge respons” 

(Knutagård 2007, s. 113). Studien genomfördes med representanter från privata och 

kommunala bostadsbolag, om möjligheten för tvångsvårdade missbrukare att efter avslutad 

behandling få tillgång till bostad. Den tredje studien är en intervjustudie med några 

tvångsvårdade samt ett antal personer nära den tvångsvårdade, till exempel tjänstemän inom 

kommunen, behandlingspersonal och representanter för frivilligorganisationer (Yohanes et al. 

2002, s. 6). 

 

Resultatet av studierna sammanfattas på följande sätt. Av de som hade egen bostad före 

LVM, hade en fjärdedel förlorat bostaden vi utskrivning, tre fjärdedelar hade kvar bostaden 

efter avslutad vård. Ingen av de 31 missbrukare som saknade bostad före LVM hade fått 

tillgång till egen bostad efter avslutad vård, inte heller när enkäten besvarades, i snitt 8 

månader efter utskrivning. Även om man är medveten om svårigheterna att få lägenhet på 

bostadsmarknaden är stora, speciellt om man har ett destruktivt missbruk, finner man det 

anmärkningsvärt i rapporten att detta inte lyckats i något fall (Yohanes et al. 2002, s. 6). Man 

menar att detta styrker antagandet om boendets centrala men försummade faktor i 

rehabiliteringen och man finner det angeläget att detaljstudera socialtjänstens agerande i de 

enskilda fallen. Studien visade på en tendens till en försämrad boendesituation, från 

utskrivningen från LVM till dess studien genomfördes. Färre bodde vid detta tillfälle i 
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träningslägenheter eller på behandlingshem och fler var uteliggare, bodde på härbärgen eller 

hade tillfälligt boende. Slutligen redovisar man en skillnad i dödlighet mellan de som hade 

egen bostad och de som saknade egen bostad (Yohanes et al. 2002, s. 26). Eftersom studien är 

relativt liten menar man på att skillnaden mellan de som hade bostad och de som saknade det 

inte är statistiskt signifikant, och variabler som hur tungt missbruk personerna hade säkert 

spelar roll, men man fasthåller vid hypotesen om att bristfälligt boende kan påverka både 

missbruket och dödligheten negativt (Yohanes et al. 2002, s. 6). I den vinjettstudie som 

genomfördes med representanter från bostadsbolagen, framgick svårigheten för de LVM-

vårdade att få egen lägenhet, även om det skulle finnas lediga lägenheter. Dessa bostadsbolag 

fick ta ställning till en fiktiv klient som tvångsvårdats för missbruk. En tredjedel av de 

trettiotvå bostadsbolag som deltog var inte villiga att hyra ut, en fjärdedel svarade ”kanske”, 

endast några få av bolagen var villiga att ta emot den fiktive missbrukaren (Yohanes et al. 

2002, s. 53-54) 

Socialarbetarnas och hyresvärdarnas bedömningar 

Som en del i avrapporteringen av två forskningsprojekt som pågått under perioden 2003-

2005, presenterar Marcus Knutagård en vinjettstudie gjord i de fyra kommunerna Malmö, 

Stockholm, Eskilstuna och Kristianstad. Den utförda vinjettstudiens syfte var att undersöka 

hur socialarbetare och hyresvärdar bedömer, förklarar och åtgärdar hjälpsökande 

medborgares problem och behov. Det denna studie visade var att socialarbetarna och 

hyresvärdarna levererade institutionellt förankrade förklaringar som antingen ursäktar eller 

rättfärdigar deras åtgärder och beslut (Knutagård 2007, s. 114-115). Framför allt grundade sig 

besluten gällande människor med missbruksproblem i att de först skulle ta tag i 

drogproblematiken innan egen lägenhet var aktuell (Knutagård 2007, s. 122). Trots att 

förklaringarna till lösning såg olika ut i de mindre kommunerna Eskilstuna och Kristianstad, 

mot de som presenterades i Stockholm och Malmö, vårdkedjemodell i det första fallet och tak 

över huvudet garantin i det andra fallet, tenderade lösningarna i de fyra kommunerna att bli 

likartade (Knutagård 2007, s. 124-125). Det som framkom som en viktig aspekt var huruvida 

klienten är motiverad eller ej. En annan central aspekt som ligger i klientens motivation är 

hur trovärdig klientens förklaring anses vara. Det studien visar är att trovärdighetsaspekten är 

viktig för såväl socialarbetaren som hyresvärdar, och socialarbetarna måste välja ut ”rätt” 

klienter för att relationen till hyresvärdarna inte skall skadas (Knutagård 2007, s. 129). I den 

analys som görs av de legitimerande förklaringarna, framträder även föreställningar om det 

normala. Ett exempel som lyfts fram är det ena hur socialarbetarna förklarar gränssättningens 
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betydelse, när det gäller vikten av att betala hyran, att inte betala hyran inte får bli en norm. 

(Knutagård 2007, s. 130). 

Den sekundära bostadsmarknaden som lösning på hemlösheten 

Ingrid Sahlin skriver i sitt kapitel ”Den sekundära bostadsmarknadens följder och 

förändring” ur boken Bostadslös! Lokal politik och praktik, om sin kvalitativa studie som 

behandlar den sekundära bostadsmarknaden. Studien spänner mellan åren 1989 och 2001, 

och Sahlin poängterar att boenden inte ser helt lika ut under den tid studien spänner och att 

den sekundära bostadsmarknaden i det hänseendet har förändrats över tid. För att kunna 

jämföra data har hon använt sig av begreppet specialkontrakt som innefattar de olika typer av 

boendeformer med liknande karaktär som gått att identifiera under dessa år och som hon 

använt sig av i sina olika studier, gemensamt för dem är att socialtjänsten på något sätt är 

involverade (Sahlin 2007, s. 31).  

 

Den sekundära bostadsmarknaden ökade under 1990- talet med 58 % (Sahlin 2007, s. 34). 

Den sekundära bostadsmarknadens funktion är att ge en tillfällig bostad till hemlösa, 

samtidigt som man skall tränas i boende för att på sikt få eget boende med eget kontrakt. 

Sahlin menar att den växande sekundära bostadsmarknaden är ett tecken på att 

bostadsmarknaden inte fungerar, varken den sekundära eller reguljära. Undersökningen visar 

också att andelen lediga lägenheter i allmännyttan inte minskar andelen hemlösa, utan i vissa 

kommuner tvärt om ökar den. Sahlin menar att även om lediga lägenheter i allmännyttan inte 

minskar antalet hemlösa verkar de leda till ett bättre samarbete mellan kommun och 

hyresvärdar, detta menar hon kanske kan förklaras med att istället för att sänka kraven för 

förstahandskontrakt väljer hyresvärdarna istället att samarbeta med kommunen och på så sätt 

minska riskerna (Sahlin 2007, s. 38-40). Men av studien framgår att de kommuner som har 

störst andel specialkontrakt är även de som har högst hemlöshet (Sahlin 2007, s. 44). Om 

hemlöshetspolitiken syftar till att minska hemlösheten kan inte den sekundära 

bostadsmarknaden ses som ett mål för att nå dit, menar Sahlin. Studien visar att den svenska 

sekundära bostadsmarknaden inte ens löser den mest akuta hemlösheten, utan snarare ökar 

den, viket är ett starkt argument för att börja söka andra lösningar enligt Sahlin (Sahlin 2007, 

s. 45). 
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Det vi sammanfattningsvis kan vi se att den tidigare forskningen visar på att människor 

uteslutits från den reguljära bostadsmarknaden vilket har etablerat en särskild boendesvär 

eller det som även kallas sekundär bostadsmarknad. Eftersom inte bostadsfrågor har haft 

någon självklar hemvist hos socialtjänsten tidigare utan handlat om att behandla klienters 

olika sociala problem, skedde en omdefinition av det som ansågs vara det grundläggande 

problemet kring hemlöshet till att bli en fråga om bakomliggande faktorer så som missbruk 

och en lösning på detta med behandling. Vi ser samtidigt i rapporten från SiS att bostaden har 

en betydelse där de som efter behandling enligt LVM som saknat bostad innan eller mist sin 

bostad under behandlingen dels har svårare ett etablera sig på bostadsmarknaden igen. I 

Knutagårds studie finner vi att trots att förklaringarna till lösningar ser olika ut i olika 

kommuner, fyra i denna studie, så tenderar lösningen att bli de samma. Studien visar på att 

hyresvärdar och socialarbetare hyresvärdarna levererade institutionellt förankrade 

förklaringar som antingen ursäktar eller rättfärdigar deras åtgärder och beslut. Framför allt 

grundade sig besluten gällande människor med missbruksproblem i att de först skulle ta tag i 

drogproblematiken innan egen lägenhet var aktuell. Klientens motivation ansågs också viktig 

för både hyresvärd och socialarbetare där klientens trovärdighet i sin motivation är av 

betydelse för att ”fel” klient inte skada relationen mellan värd och socialtjänsten. I Ingrid 

Sahlins studie finner vi att den sekundära bostadsmarknaden har ökat markant sedan 1990 – 

talet vilket enligt henne är ett tecken på att varken den sekundära eller reguljära 

bostadsmarknaden fungerar som de ska. Lediga lägenheter i allmännyttan tenderar att öka, 

inte minska hemlösheten. Ett tätare och större samarbete mellan kommun och hyresvärdar 

kan enligt Sahlin vara ett sätt för hyresvärdar att minska riskerna som skulle följa med att 

sänka kraven för att få ett förstahandskontrakt. Hennes slutsats är att den sekundära 

bostadsmarknadens brister i att ens minska den mest akuta hemlösheten visar på behovet av 

andra lösningar.   
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Teori 

I analysen av vår insamlade empiri kommer vi att använda oss av utvalda delar ur Michael 

Lipskys bok Street-Level Bureaucracy (2010) även om tryckåret för denna upplaga är 2010 

gavs den ut redan 1980 och endast ett fåtal tillägg har gjorts i den 30 års jubileums utgåva 

som vi kommer använda oss av. I boken formulerar Michael Lipsky sin teori om hur street-

level bureaucrats hanterar denna många gånger komplicerade arbetssituation, han beskriver 

även de speciella förutsättningarna som arbete inom den offentliga sektorn innebär. De yrken 

som Lipsky (2010) benämner som street-level bureaucrats är till exempel poliser, lärare och 

socialarbetare det vill säga yrken som kan ses som den offentliga sektorns ansikte utåt vars 

uppgift är att i direkt kontakt med människor implementera politiska beslut och policys.  

 

De personer vi i vår empiri fokuserat på är socialarbetare som arbetar med hemlösa klienter 

som har eller haft missbruksproblem, med fokus på vad den sekundära bostadsmarknaden 

innebär för deras yrkesutövning. Denna situation där socialarbetarna arbetar för klienter men 

utifrån organisationens resurser och policys är grundproblematiken i Lipskys (2010) bok, det 

vill säga denna klämsits socialarbetarna finner sig i när de skall fatta beslut både utifrån 

individens behov och organisationens krav. Lipskys (2010) bok ger oss verktyg att analysera 

de implicita mekanismer som sker i socialarbetarens yrkesutövning och även hjälpa oss att få 

en vidare förståelse i vad som sker vid handläggningen av en klient. Den svenska 

översättningen av street-level bureaucrat som enligt vår uppfattning används i störst 

utsträckning är gräsrotsbyråkrat vilket vi även kommer använda oss av från och med nu.  

 

I de följande avsnitten kommer vi presentera de delar vi valt att använda oss av ur Lipskys 

(2010) bok. Handlingsfriheten vi presenterar ger oss argument som visar varför 

tillvägagångssätten kan se så annorlunda ut. Diskussionen rörande förespråkning av klienter 

kommer användas då vi argumenterar för att socialarbetarna måste förbereda sina klienter 

inför mötet med hyresvärdar. Måldiskussionen ger oss en förståelse i hur komplicerat yrket är 

och vi argumenterar även i vår analys för att detta kompliceras ytterligare av att 

socialarbetarna måste ta över hyresvärdarnas mål. Rutiner och liknande som utvecklas av 

gräsrotsbyråkraterna är enligt Lipsky (2010) ett försvar för att hantera den komplexa 

yrkesrollen, detta tillsammans med handlingsfriheten ger oss ytterligare förståelse av varför 

tillvägagångssätten kan se så annorlunda ut. Resurserna en gräsrotsbyråkrat har i sitt yrke är 
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aldrig tillräckliga menar Lipsky (2010) och hans argument ger oss verktyg att analysera de 

svar våra informanter ger angående detta. 

Gräsrotsbyråkratens handlingsfrihet 

Gräsrotsbyråkratern har i sin yrkesroll nyckeln till förmåner som alla medborgare har rätt att 

ta del av, men många av dessa förmåner tillhandahålls dock endast om vissa kriterier 

uppfylls, och det är upp till gräsrotsbyråkraterna att göra en bedömning av detta. 

Handlingsfriheten gräsrotsbyråkraten besitter är en följd av den komplexa arbetssituation de 

ofta finner sig i. Lipsky (2010) menar att denna handlingsfrihet är svår om inte omöjlig att 

komma ifrån då yrkesutövningen är så komplex att den inte går att reducera till förenklade 

formulär och program. Mycket av gräsrotsbyråkraternas arbete utförs i mötet med människor 

och i dessa möten förväntas de beakta varje persons individuella förhållanden. Detta är på 

grund av att samhället förväntar sig gräsrotsbyråkrater som inte bara är opartiska utan även är 

flexibla och känner medkänsla för allas unika förhållanden (Lipsky 2010, s.15-16). Den 

handlingsfrihet en gräsrotsbyråkrat besitter innebär att det finns utrymme för dem att utifrån 

sitt eget omdöme avgöra vad som är bäst för varje personen de möter i yrket. Lipsky (2010) 

påpekar att detta kan resultera i att en klient som inte är berättigad något enligt policy, kan 

erbjudas detta om byråkraten så vill. Det kan dock också resultera i att en person som enligt 

policy är berättigad en insats inte får denna om gräsrotsbyråkraten till exempel anser att det 

endast kommer vara ett slöseri med tid och resurser (Lipsky 2010, s. 23). 

Förespråkning av klienter 

Många av de som själva söker sig till yrken inom den offentliga sektorn gör ofta detta för att 

de tror att deras liv ska få en större mening genom att hjälpa andra (Lipsky 2010, s. 71). 

Gräsrotsbyråkraterna måste dock i sitt yrke göra bedömningar och kontrollera sina klienter, 

vilket Lipsky (2010) menar inte alltid är kompatibelt med att hjälpa eller att förespråka dessa. 

Han går igenom ett antal exempel som tydliggör den spänning yrket innefattar som försvårar 

hjälpandet och förespråkandet av klienter, till exempel menar han att all extra tid som en 

gräsrotsbyråkrat lägger på en klient försvinner från en annan. Detta ringar in en avgörande 

aspekt i gräsrotsbyråkrats yrket, hanteringen av stora mängder klienter med begränsad tid och 

bristande resurser. Lipsky (2010) menar även att när gräsrotsbyråkraten gör bedömningar och 

godkänner bistånd och liknande gör den alltid det med tankar på att inte ta fel beslut och att 

genom detta inte leva upp till förväntningarna som finns på yrkesrollen. Bedömningen görs 

inte endast om vilka bistånd som kan var aktuella utan klientens trovärdighet och lämplighet 
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måste även den bedömas, detta är inte alltid enkelt och gräsrotsbyråkraten måste försäkra sig 

om att de inte blir lurade för att behålla sin trovärdighet. Till sist i denna diskussion tar 

Lipsky (2010) upp det vi tror kan vara extra intressant för vår analys, där han menar att 

förespråkandet av en klient försvåras ytterligare pågrund av den skyldighet en byråkrat har i 

att förbereda denna för nästa instans både inom den egna organisationen men även samhället i 

stort. Gräsrotsbyråkraten vet att klienten kommer möta andra instanser inom organisationen 

vilket innebär en avgörande och tydlig kontroll av byråkratens arbete. Han exemplifierar 

detta med att beskriva en anställningsrådgivare som för att behålla sin trovärdighet i sitt yrke 

bara rekommendera de bästa kandidaterna (Lipsky 2010, s. 72-75). 

Gräsrotsbyråkratens mål 

Lipsky (2010) beskriver att de mål en gräsrotsbyråkrat har i sin yrkesutövning ofta är 

idealiserade och därför svåra att uppnå (Lipsky 2010, s. 40). För att sätta detta i svensk 

kontext är det bara att titta på Socialtjänstlagens portalparagraf  

 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins 

och solidaritetens grund främja människornas 
1. ekonomiska och sociala trygghet 

2. jämlikhet i levnadsvillkor 
3. aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten ska under hänsynstagande till 
människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla 
enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för 
människornas självbestämmanderätt och integritet 

(SFS 2001:453) 

 

Målen en gräsrotsbyråkrat arbetar för att nå har även många gånger inbyggda konflikter och 

Lipsky (2010) beskriver att dessa konflikter ofta är tydliga och i regel beror på en rad olika 

saker men den konflikt som vi dock anser vara av stört intresse för vår analys är ”Client-

centerd goals conflict with social egineering goals” (Lipsky 2010, s. 41). Till exempel när 

någon är i behov av socialbidrag för sin livsföring, där dessa bidrag inte vara för höga för att 

lågavlönade yrken fortfarande skall vara attraktiva. Klienten skall erbjudas hjälp men 

fortfarande sporras till att klara sig själv (Lipsky 2010, s. 41-44). Eller då i vårt fall där målen 
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för en hemlös klient är ett eget boende men social engineering målen innebär att det ställs 

krav för att detta skall bli aktuellt. För att passa in i ett ”normalt” boende skall du till exempel 

ha en fast inkomst, hyran ska betalas i tid och grannarna får inte störas, dessa krav är dock 

inte alltid helt enkla att uppfylla för de klienter vårt examensarbete fokuserar på.  

 

Även att avgöra om en gräsrotsbyråkrat har lyckats nå sina mål är väldigt svårt menar Lipsky 

(2010) då de offentliga organisationerna inte är självkorrigerande på samma sätt som 

organisationer med vinstsyfte. Vad som bedöms som en adekvat arbetsinsats förändras även 

över tid och är väldigt politiserat (Lipsky 2010, s. 48). Han påpekar även att en stor anledning 

till otydligheten inom socialt arbete kommer från osäkerheten i vad som faktiskt fungerar, när 

det finns en osäkerhet i vad som faktiskt fungerar menar han att fler tillvägagångssätt och mål 

lätt blir accepterade (Lipsky 2010, s. 41) 

Gräsrotsbyråkratens försvar 

Lipsky (2010) menar att, om en gräsrotsbyråkrat känner att det arbete de utför inte är adekvat 

utifrån de resurser de besitter är sannolikheten stor att de hittar förklaringen någon annanstans 

än i sin egen oförmåga (Lipsky 2010, s. 82). Ett vanligt sätt som gräsrotsbyråkrater använder 

för att minska ansvarskänslan är att neka delar av den handlingsfrihet och inflytande de 

faktiskt besitter, genom att skylla på lagtext och regler skyddar de sig från klient tryck. De 

skyddar sig även från att möta sina egna tillkortakommanden som just gräsrotsbyråkrater. 

Många gånger kanske detta görs för att kunna avsäga sig klient begäran av olika slag, det kan 

dock även vara ett uttryck av ångest över vad som förväntas av dem och vad de faktiskt är 

kapabla att göra med de tillgångar de förfogar över (Lipsky 2010, s. 149). 

Arbetet i sig är dock många gånger omöjligt att utföra på ett idealt sätt på grund av 

otillräckliga resurser, svårdefinierade mål och nedslående kontexter (Lipsky 2010, s. 82). 

Lipsky (2010) menar att det finns tre generella sätt som gräsrotsbyråkraterna hanterar dessa 

förutsättningar på. Först utvecklar de arbetssätt som tenderar att begränsa efterfrågan och 

maximera utnyttjandet av de tillgångar de faktiskt förfogar över samtidigt som de förvärvar 

klientsamarbete utöver det organisationen begär. Sedan sänker de ribban för vad de faktiskt 

själva kan utföra med de tillgångar de har och sist omdefinierar de bilden av sina klienter om 

vad som faktiskt kan uppnås med dessa (Lipsky 2010, s. 83). 

 

Som nämns ovan utvecklar gräsrotsbyråkraterna arbetsätt och rutiner för att effektivisera 

klient behandlingen och göra den komplexa arbetssituationen hanterbar. Vissa av dessa 
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rutiner kan förespråkas av organisationen de arbetar för men vissa kan även komma från 

gräsrotsbyråkraterna själva om de inte anser att de som tillhandahålls av organisationen i 

form av regler och riktlinjer är tillräckliga. Detta kanske inte alltid är ett problem menar 

Lipsky (2010) men det är viktigt att poängtera att dessa även blir en del av organisationens 

ansikte utåt och något alla klienter måste anpassa sig efter (Lipsky 2010, s. 86). En annan 

problematik med just rutiner som han påpekar är att gräsrotsbyråkraterna kan utveckla en 

sådan tillgivenhet till rutinerna i sig att de blir viktigare än målen rutinerna ursprungligen 

utvecklades för, tillvägagångssättet blir viktigare än målen (Lipsky 2010, s. 149). 

Resurser  

Som nämns ovan arbetar gräsrotsbyråkraterna i regel utifrån otillräckliga resurser, Lipsky 

(2010) ställer sig frågan, varför är det så? Varför är resurserna alltid otillräckliga och går det i 

huvudtaget att tillgodose efterfrågan? Ett tydlig kännetecken för arbetssituationen 

gräsrotsbyråkraten finner sig i är att efterfrågan tenderar att öka om tillgångarna ökar (Lipsky 

2010, s. 33). Han menar att problemet otillräckliga resurser för gräsrotsbyråkraterna i de 

flesta fall inte går att lösa, detta menar han beror dels på att de klienter som faktiskt får 

tillgång till resurser bara är en bråkdel av de som faktiskt skulle kunna vara berättigade dessa. 

Det beror även på att gräsrotsbyråkratens teoretiska förpliktelser när det kommer till att 

tillhandahålla kvalitativ vård är så pass höga att de inte går att tillgodose för varje enskild 

klient, vilket innebär att otillräckliga resurser används för en marginell kvalitet. De kostnader 

det skulle innebära att möta efterfrågan skulle aldrig accepteras på en politisk nivå (Lipsky 

2010, s. 37-38). 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att Lispky menar att gräsrotsbyråkraternas yrke är komplicerat 

där motsägelsefulla mål, bristande resurser och mycket annat försvårar utövningen. 

Handlingsfriheten kan ses som ett svar på denna komplexitet då yrkesutövningen inte går att 

reducera till förenklade formulär. Söker personer sig till yrken inom den offentliga sektorn 

för att hjälpa andra är risken stor att de blir besvikna. Yrket ställer krav på bedömning av 

klienter och även deras trovärdighet och vill man behålla sin trovärdighet som 

gräsrotsbyråkrat måste man se till att inte bli lurad. Trovärdigheten kommer även testas varje 

gång en klient passerar gräsrotsbyråkratens bedömning, är klienten inte redo för nästa instans 

är det gräsrotsbyråkratens ansvar. Målen gräsrotsbyråkraten arbetar för att nå är även ofta 

fyllda med inbyggda konflikter, hur ska gräsrotsbyråkraten möta klientens behov samtidigt 

som de skall svara till samhällets förväntningar. Klienten har genom sin kontakt med till 
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exempel socialtjänsten visat att den inte är kapabel att lösa sin nuvarande situation, 

socialtjänsten uppdrag är nu att tillgodose klientens behov samtidigt som de arbetar mot att 

klienten så småningom skall klara sig på egenhand. Detta skall även utföras med otillräckliga 

resurser som aldrig kommer möta efterfrågan, kostnaderna för att faktiskt möta efterfrågan 

skulle aldrig accepteras. För att klara av denna svåra yrkesroll utvecklar gräsrotsbyråkraterna 

rutiner och arbetssätt som begränsar efterfrågan och maximerar utnyttjandet av resurserna de 

förfogar över. 

Resultat och Analys 

För att skapa en kontext kring det som informanterna säger under intervjun ser vi det som 

viktigt att redovisa kort för hur de beskriver organisationens uppbyggnad. Informanterna 

tillhör alla vuxenenheten eller liknande i sina stadsdelsförvaltningar. Organisatoriskt ser 

stadsdelarnas indelningar i avdelningar/enheter olika ut, och klienten kommer att bedömas av 

fler än en person eller avdelningar under ”resan” till ett eget boende. ”Resan” börjar när 

klienten kontaktar socialtjänsten där en första bedömning görs av den så kallade 

mottagningsgruppen, om klienten anses vara berättigad en insats så kommer de vidare till 

utredningsgruppen på vuxenenheten eller motsvarande som har hand om de klienter vårt 

arbete har sin fokus på, det vill säga vuxna missbrukare. På dessa avdelningar eller enheter 

finns olika funktioner som alla jobbar kring klientens medel och mål, antingen direkt med 

klienten för att bedöma behov av insats, något som framför allt är det som socialsekreteraren 

gör. Alla stadsdelar som jobbar med försöks och träningslägenheter har även något som 

kallas boendesamordnare som jobbar mer direkt mot bostadsförmedling och hyresvärdar och 

egentligen inte har kontakt med klienten före det klienten blir aktuell för insats i antingen 

försöks- eller träningslägenhet. Som tidigare i arbetet beskrivits så innehåller den sekundära 

bostadsmarknaden försöks- och träningslägenheter. Dessa lägenheter tillhandahåller 

framförallt allmännyttan som genom ett politiskt beslut årligen skall tillhandahålla 310 

lägenheter till Stockholm stads stadsdelar. Privata värdar och andra aktörer förekommer 

också men dessa har inget tvång på sig att lämna ut lägenheter till detta ändamål. Tränings- 

och försökslägenheternas funktioner och förutsättningar ser lite olika ut men i korthet kan 

man beskriva träningslägenheten som den av lösningarna i den sekundära bostadsmarknaden 

där socialtjänsten placerar klienter som ska tränas in i ett självständigt boende. Dessa 

lägenheter kan inte tas över av klienten och socialtjänsten får max placera två olika klienter, 

vid två olika tillfällen för träning i dessa innan den måste lämnas tillbaka till hyresvärden. 

Klienter som placeras i försökslägenheter ställs det högre krav på. Tanken med dessa 
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lägenheter är att klienter ska kunna ta över kontraktet efter minimun ett års boende om inte 

några ekonomiska eller störningsproblem är inrapporterade.  

 

Vi har valt att inte göra någon presentation av informanterna då vi anser att detta skulle 

riskera deras anonymitet och vi har endast skiljt dem åt via numrering. 

Vems ansvar? 

Socialarbetarna eller specifikt stadsdelarna är de som står på förstahandskontraktet när de hyr 

ut försöks- och träningslägenheter till sina klienter. Detta innebär att de måste stå till svars för 

allt som sker i dessa lägenheter och se till att deras klienter följer alla regler ett 

förstahandskontrakt innebär. Stadsdelen tar även över värdarnas ansvar när de hyr ut dessa 

lägenheter till sina klienter, betalas hyran för sent eller om klienterna stör sina grannar är det 

stadsdelen som ska hanterar detta. Våra informanter uttrycker detta när vi diskuterar hur 

arbetet med dessa lägenheter ser ut och informanterna menar att de tar över ansvaret från 

både hyresvärdarna och hyresgästerna. 
Det är ju vi som står som ansvariga för lägenheten och då ska vi ju följa samma regler som 
alla andra hyresgäster, vi är ju ansvariga för alla vi placerar där så vi kan ju aldrig krypa ifrån 
det och skylla på något annat. (Socialarbetare tre) 
 
Vi är förstahandshyresgäster så vi måste ju, det är vi som måste ta hand om det. 
(Socialarbetare fyra) 
 

Informanterna uttrycker att de inte kan krypa ifrån ansvaret eller skylla på någon annan, blir 

det problem i lägenheten måste de agera. Det intressanta i detta är att om detta skulle ske med 

en ”vanlig” hyresgäst hade allt detta ansvar fallit på hyresvärden, till exempel om hyresgästen 

inte betalar sin hyra i tid är det värden som skall kontakta kronofogden och även stå för alla 

kostnader detta skulle innebära. Vi menar att detta innebär att värdarnas mål blir stadsdelens 

mål, värdarnas mål som organisationer med vinstsyfte är att i den mån det är möjligt minska 

riskerna för förlorad inkomst. Hyresgäster som inte betalar sin hyra eller stör sina grannar 

kostar pengar, speciellt om det till slut leder till att de måste vräkas. Vräkningen i sig kostar 

pengar men även att ha en lägenhet som står tom under en period är kostsamt vilket 

socialarbetare två poängterar när vi diskuterar relationen till värdarna ”det är ett 

jättebekymmer för värdarna att vräka personer som är störande det kan ta enormt lång tid och 

vara väldigt kostsamt och när det är våra klienter brukar det kunna gå ganska fort och det 

gillar dom” (Socialarbetare två). Vi kan även här se att relationen till värdarna betonas. Som 

vi nämnt ovan menar vi att socialarbetarna eller stadsdelen tar över hyresvärdarnas mål, dels 
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på grund av att klienten måste fungera som en ”vanlig” hyresgäst för att det ska vara möjligt 

för dem att ta över kontraktet, det är socialarbetarnas uppgift att förbereda klienten inför 

detta. Det är även viktigt för socialarbetarna att relationen med värdarna fungerar vilket 

innebär att de måste anpassa sig efter värdarnas krav eller som vi väljer att uttrycka det mål. 

Vi kommer senare i analysen visa varför denna relation är så viktig. 

Bedömning av insats 

I bedömningen om någon är berättigad en tränings- eller försökslägenhet skall det avgöras 

om denna klient på egenhand kan ordna sitt boende, socialarbetare två beskriver att klienterna 

inte ska klara av att ordna boendet själva för att insatsen skall vara berättigad. Skulder, 

missbrukshistorik och vräkningar ges som orsaker till varför de inte själva kan ordna boende. 
... det första är ju att dom behöver, dom ska ju ha ett behov, dom ska inte bara vara 
bostadslösa utan dom ska ha ett behov av stöd ifrån socialtjänsten ofta kan det handla om 
personer som kanske har psykiska funktionshinder, missbrukshistorik, skulder, kanske 
tidigare vräkningar så att de inte kan få en lägenhet på den vanliga bostadsmarknaden.  Det 
ska vara ganska kört får dem att lyckas få ett eget andrahands boende, det är väl prio ett att de 
inte bara är liksom allmänt bostadslös för kan du hitta en egen bostad så ska du göra det. 
(Socialarbetare två) 

 
Så det skall etableras att klienten inte själva ska vara kapabla att ordna eget boende för att 

denna insats skall vara aktuell, det ska vara ”ganska kört för dem” samtidigt som målet med 

insatsen är att de skall klara av ett eget boende och inte behöva ha kontakt med socialtjänsten 

i framtiden. Socialarbetare två beskriver även detta när diskussionen förs om vad de arbetar 

mot ”vårt mål är ju att de inte ska behöva ha kontakt med oss nått mer, är det ju, ett eget 

självständigt boende, och det lyckas vi med då och då” (Socialarbetare två). 

Mål i konflikt 

Målen en gräsrotsbyråkrat arbetar mot ofta har inbyggda konflikter vilket försvårar arbetet, 

stycket ovan menar vi är ett exempel på detta, när målen för klienten är i konflikt med de 

förväntningar och krav som ett förstahandskontrakt för med sig. Klienten skall i princip 

bedömas vara oförmögen att själv ordna boende för att en försöks- eller träningslägenhet 

skall vara aktuell samtidigt som målet med denna insats är att de till slut ska klara av ett eget 

boende, med allt vad det innebär. Enligt vår uppfattning blir konflikten här tydlig då 

socialarbetarna måste bedöma klienterna oförmögna att ordna eget boende för att få ett 

boende. För att svara på samhällets förväntningar skall klienten sedan anpassas eller ”tränas” 

in i det samhället förväntar sig av dem, boendet kan inte bara tillhandahållas utan krav. 

Socialarbetare två beskriver även att alla inte klarar av att bo i en lägenhet och att ”det är ju 
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trots allt så att det finns vissa normer i samhället du ska passa in för att kunna bo i en 

lägenhet” (Socialarbetare två). De klienter vårt arbete fokuserar på har ofta en historia som 

inte passar in i denna ”norm” de kan ha vart hemlösa under lång tid, och ett tungt missbruk 

innebär även ofta att hyresskulder och vräkningar är en del av dessa klienters historia. Alla 

dessa faktorer försvårar arbetet för både klienterna och socialarbetarna vilket resulterar i att 

vägen till ett eget boende kan bli väldigt lång. 

Försvårande omständigheter 

Hyresskulder är det som alla informanter poängterar som det största problemet när 

försökslägenheter diskuteras, socialarbetare två förklarar detta när diskussionen berör 

skillnaden mellan tränings- och försökslägenheter. 
...när vi söker om en träningslägenhet, då brukar inte värdarna kolla upp den här personen 
speciellt mycket utan vi säger bara vem vi kommer flytta in där, och vi får använda den två 
gånger om allting flyter på, men om vi ansöker om en försökslägenhet då kolla ju värden upp 
den här personen, kollar hur skulder och sånt ser ut och där kan de ju säga nej redan i det 
skedet om de ser att det är en person som har alldeles för mycket skulder eller om de har 
hyresskulder. (Socialarbetare två) 

 
Socialarbetare två beskriver även att då träningslägenheter inte är aktuella för klienten att ta 

över blir värdarnas inblandning marginell, det är då endast viktigt att de sköter sig i 

lägenheterna. Även socialarbetare tre beskriver vikten av en ordnad ekonomi för att en 

försökslägenhet skall vara möjligt och att kraven har höjts under informantens tid i yrket. 
...och det är jätte svårt att få ett förstahandskontrakt om man har hinder av olika slag, och de 
måste man jobba med och det är framför allt ekonomiska hinder. Det har ju visat sig under 
tiden jag har jobbat så har det blivit mer och mer påtagligt att det är det som är det största 
hindret för att få ett hyresavtal, att man har gamla hyresskulder eller en osanerad ekonomi. 
Hyresvärdarna ser det viktigare att man sköter det än att man än att man är missbruksfri och 
så där kan man säga. (Socialarbetare tre) 

 
Informanten menar att en ordnad ekonomi är avgörande och att hyresvärdarna inte bryr sig 

om missbruket så länge de inte stör grannar eller skapar andra problem. Vad en ordnad 

ekonomi innebär utöver att skuldsituationen är hanterbar är svårt att svara på, och under våra 

intervjuer har vi fått ganska otydliga svar på frågan om det var möjligt att ta över 

försökslägenheten om klienterna lever på försörjningsstöd. Hyresskulder är det alla har 

betonat som problematiskt men frågan angående försörjningsstöd var svaren svårare att tolka 

då till exempel socialarbetare ett klart och tydligt svarade ja men de resterande informanterna 

betonade att det kan vara problematiskt. 
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... jag tror att det är sällsynt nån kanske har fått ta över men dom brukar vara rätt tuffa där, 
värdarna vill ha en stadigvarande inkomst. (Socialarbetare två) 
 
Ja det går ju att ta över kontrakten om man har försörjningsstöd om man bor hos de 
allmännyttiga bostadsbolagen, dom kan acceptera socialbidrag eller försörjningsstöd, men 
inte gärna, helst ser dom att man har någon annan typ av stadigvarande inkomst. 
(Socialarbetare tre) 
 
... det har vart att de ska ha en egen inkomst (...) det kan en del kräva ändå, men inte kanske 
att dom ska ha det här enorma inkomster, men att de ska kunna klara av hyran (...) så visst 
förekommer det sådana krav att man ska ha en egen inkomst (...) men jag tror en del kan 
acceptera försörjningsstöd också det är nog olika på olika värdar. (Socialarbetare fyra) 
 

Så ingen säger blankt nej, alla säger att det kan gå även om informanterna betonar att det kan 

vara problematiskt och att det skiljer sig beroende på vilken värd som tillhandahåller 

försökslägenheten. Klienter med stora hyresskulder kan erbjudas skuldsanering och liknande 

för att ta tag i detta vilket kan bli en väldigt lång process då klienternas betalningsförmåga 

inte alltid är den bästa. Hur ser då vägen ut till en tränings- eller försökslägenhet om skulder 

inte är ett problem, detta för oss in på gräsrotsbyråkraternas handlingsfrihet. 

Socialarbetarnas handlingsfrihet 

Vad som förväntas av en klient för att de skall erbjudas en tränings- eller försökslägenhet 

visar sig skilja väldigt mycket åt beroende på vilken stadsdel de kommer i kontakt med. 

Handlingsfriheten socialarbetarna besitter är en produkt av att arbetssituation är så 

komplicerad att den inte går att reducera till förenklade formulär, samtidigt som samhället 

även förväntar sig gräsrotsbyråkrater som är flexibla och beaktar allas individuella 

egenskaper. Ett exempel som visar detta är när vi frågar socialarbetare ett om vad de vill se 

hos en klient för att en försöks- eller träningslägenhet ska vara aktuell. Socialarbetare ett 

beskriver att det skall finnas en öppenhet i dialogen med klienten för att det skall kännas 

tryggt för stadsdelen att erbjuda en insats, socialarbetare ett fortsätter även med att beskriva 

att detta kan vara svårt att förmedla till klienten. 
Det jag vill se är liksom att det har funkat med drogfriheten, att personen har någon form av 
sysselsättning eller någon form av struktur på sin vardag, gärna då att man har genomgått 
någon form av behandling för sitt missbruk, för det är bra och en faktor som gör att man har 
större chans att hålla sig drogfri. Och på något sätt, fast det är ju en sån har subtil grej, men att 
man känner att personen är öppen med vad dom tycker är svårt och att man kan ha en dialog 
med dom, för då känns det ju mycket tryggare för oss också. Om det är någon som hela tiden 
försöker att dölja sina problem och kanske bortförklara återfall som man har haft och så där så 
för då känns det osäkrare, för då vet man att personen kommer fortsätta dölja även i en 
lägenhet liksom...  
... men det där är väldigt subtilt och det är väldigt svårt att sätta ord på det för en klient men 
jag försöker ändå förklara att det handlar om en, att bevisa, att man kan ha det här förtroendet 
liksom. (Socialarbetare ett) 
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Socialarbetare ett beskriver att det är en “subtil grej” vilket styrker behovet av 

handlingsfriheten i yrket, att fånga upp detta ”subtila” som tryggar stadsdelens beslut är inget 

som görs via formulär. För att ytterligare visa på den handlingsfrihet gräsrotsbyråkraterna 

besitter är det intressant att visa på två exempel som beskrivs av socialarbetare ett och två där 

de väljer att prova nya tillvägagångssätt för att tillgodose klienter. 

Jag gjorde faktiskt den bedömningen i ett fall med en ung tjej som hade testat att bo på ett 
stödboende, på (informanten nämner ett boende) just men som återföll hela tiden och fick åka 
till ett familjehem utanför stan för att bli drogfri, och sen när hon kom tillbaka så fick hon 
faktiskt en försökslägenhet genom en sån här privat.., eller en träningslägenhet fick hon, för 
att jag bedömde att det inte var lämpligt att bo tillsammans med massa missbrukare, det blir 
bara värre. Just när man är ung så är det lätt att ta in, ja, dåliga intryck och sådär. 
(Socialarbetare ett) 
 
Vi har faktiskt ett par som vi flyttade in direkt från härbärge, på vinst och förlust, in i en 
träningslägenhet och försöker jobba mycket med motivation och än så länge har det funkat 
men det är just det där med nykterheten som är det svåra. (Socialarbetare två) 

 
Informanterna är dock tydliga med att detta är undantagsfall och någon vidare förklaring av 

varför just dessa klienter fick denna behandling ges inte, det är dock intressant att visa att de 

faktiskt kan välja att arbeta på ett annorlunda sätt.  

Stadsdelarnas handlingsfrihet 

Under våra intervjuer har vi även sett att stadsdelarna själva har en stor handlingsfrihet i 

arbetet med de klienter vårt arbete behandlar. Alla stadsdelar i Stockholms har riktlinjer som 

tillhandahålls från Stockholms stad i hur arbetat med försöks och träningslägenheter skall 

fungera det lämnas dock utrymme för stadsdelarna att själva anpassa arbetet i detalj. 

Socialarbetare två beskriver detta när riktlinjerna diskuteras ”handläggning för försöks och 

träningslägenheter, dom riktlinjerna gäller alla men sen kan man ju vidare ner mer på en 

specifik nivå göra egna regler i stadsdelarna lite grann” (Socialarbetare två). Det 

socialarbetaren poängterar är att stadsdelarna är fria att själva utveckla rutiner, riktlinjerna 

beskriver alltså inte i detalj hur arbetet skall utföras. Detta visade sig tydligt när de personer 

vårt arbete fokuserar på diskuterades, kraven riktlinjerna ställer är ”helt enkelt” att klienten 

skall klara av att bo med stödinsatser för att träningslägenheter ska vara aktuella. 

Socialarbetare tre beskriver detta och fortsätter sedan att med att förtydliga att kraven är 

högre när det kommer till försökslägenheter. 
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Nej, och det står ju inte i riktlinjerna att det ska vara några speciella tidsgränser heller, det står 
ju inte heller att man ska vara drogfri för träningslägenheter utan det är väl mera att man ska 
klara av att bo helt enkelt med stödinsatser...   
Försökslägenheter har vi ju hårdare krav på (...) där ska ju vi och hyresvärden kunna bedöma 
att det här är en person som skulle kunna ta över kontraktet efter som längst tre år. 
(Socialarbetare tre)  

 
Tidsgränsen socialarbetare tre pratar om här är väldigt intressant då denna skiljer sig mycket 

åt i stadsdelarna och ger uttryck för den handlingsfrihet stadsdelarna besitter. Gränsen som 

diskuteras är gällande hur lång dokumenterad nykterhet klienterna skall ha innan försöks- 

eller träningslägenhet är aktuellt. I två stadsdelar finns det en väldigt tydlig gräns när det 

kommer till tränings och försökslägenheter, antingen sex eller nio månaders dokumenterad 

nykterhet för att denna insats skall diskuteras, i de två andra stadsdelarna ser diskussionen 

annorlunda ut. 
Det finns ju ett krav på att personer ska ha varit drogfria, nyktra i, vi säger ungefär nio 
månader innan man liksom börjar prata om en träningslägenhet eller försökslägenhet. 
(Socialarbetare ett) 
 
Nykter och drogfrihet dokumenterad ett halvår säger vi, sex månader innan man kan få 
komma på tal för att bli aktuell. (Socialarbetare fyra) 
 
Vi har inga direkt formella krav på nykterhet och drogfrihet idag, men vi vill ju att man 
jobbar med den biten om man har problem så att säga, de flesta har ju någon kontakt med 
beroendevården kanske har gjort behandling och sånt sedan innan. (Socialarbetare två) 
 
När jag började jobba då hade vi sex månader, tidsgränsen man ska ha dokumenterad drog 
och nykterhet. Drogfrihet och nykterhet på sex månader innan man kan flytta in i en lägenhet, 
den gränsen har vi inte så bestämd och tydlig längre. (Socialarbetare tre) 

 
Informant tre säger här att de tidigare hade ett krav på sex månaders dokumenterad drogfrihet 

och nykterhet men att de har gått ifrån det och att gräsen inte är lika tydlig längre, vilket även 

informant två belyser ”vi hade det tidigare, då hade vi krav på 6 månaders nykterhet för att 

man skulle få flytta in men sedan ett och ett halvt till två år tillbaka har vi lagt ner den 

tanken”(Socialarbetare två). Det är intressant att sätta detta i relation till den diskussionen vi 

förde med socialarbetare ett rörande detta då de i dennes stadsdel nyligen hade höjt minimum 

kravet från sex månader till nio månader, informanten ställer sig även frågande till detta. 
Förut så var det sex månaders drogfrihet som var liksom minimum krav, och sen så gjorde 
dom en ny mall liksom som vi ska fylla i och då står det helt plötsligt, ”finns nio månaders 
drogfrihet dokumenterat?” dom har alltså bytt ut sex månader till nio månader... 
...nu frågade jag och då säger dom att det är därför att, ja, på grund av det här med abstinens, 
om man varit i missbruk och sex månader ha gått så kan man få någon sorts postakut 
abstinens som gör att man kan bli ganska instabil, att hjärnans belöningssystem på något sätt 
inte återhämtat sig, så det var det dom förklarade med. (Socialarbetare ett)  
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Förklaringen informanten får angående varför denna gräns har höjts är inget vi kan ifrågasätta 

här, dock nämner ingen av de övriga informanterna detta under våra intervjuer när vi berör 

detta ämne. I de andra stadsdelarna där de inte hade en specifik gräns för drogfriheten ser 

diskussionen annorlunda ut och där betonas istället vikten av uppföljning och stöd.  
...förutsättningarna är väl att man har bott i en träningslägenhet och har gjort det på ett bra sätt 
och har skött det enligt den plan som man har gjort upp. Varje person som flyttar in där gör vi 
ju en genomförandeplan och där sätter vi upp vilka mål som ska vara uppnådda för att man 
ska gå vidare till nästa steg. Men sen kan vi ju inte bedöma tidsgränsen på det utan det får vi 
ju följa upp då, var tredje månad ungefär, hur mycket vi har nått av det här målet. 
(Socialarbetare tre)  
 
Jag tror att det där är nog lite stadsdel för stadsdel och vad man har för något uppbyggt, nu 
har ju vi byggt upp en ganska bra organisation för att jobba med det här och har stödet att 
sätta in i lägenheterna. I andra stadsdelar kanske man inte har samma, samma möjligheter, det 
är så, ser så väldigt olika ut man måste ha möjligheten att rycka ut och jobba med de här 
personerna om man skall våga sänka kraven så att säga. (Socialarbetare två)  

 
Socialarbetare tre uttrycker att de inte har en specifik gräns, utan att klientens process följs 

upp och bedöms individuellt utifrån den genomförandeplan som har lags upp. Socialarbetare 

två beskriver att det krävs en organisation som är välutvecklad för att ha möjlighet att följa 

upp och stödja klienterna för att gå ifrån tydligt satta gränser. Vilket vi tolkar som att 

stadsdelen informant ett tillhör som har höjt gränsen till nio månader inte har en lika väl 

utvecklad verksamhet runt just dessa klienter.  

 

Vi var tidigare inne på att organisationerna ser olika ut i alla stadsdelar, vissa kanske har en 

väl utbyggd verksamhet när det kommer till att stödja de som bor i försöks och 

träningslägenheter och andra endast grundläggande förutsättningar. Rutiner och arbetssätt 

utvecklas för att hantera gräsrotsbyråkraternas komplexa arbetssituation, väljer stadsdelen att 

höja gränsen till nio månader innebär detta att efterfrågan minskar då färre blir aktuella för 

försöks- och träningslägenheter. 

Rutiner som försvar 

Gräsrotsbyråkraterna arbetar utifrån otillräckliga resurser och för att hantera detta utvecklar 

de rutiner och arbetssätt som gör situationen hanterbar. Dessa rutiner tenderar att begränsa 

efterfrågan och maximera utnyttjandet av resurser samtidigt som de förvärvar klientsamarbete 

utöver det organisationen kräver, organisationen i detta exempel är Stockholms stad. De 

arbetsrutiner som vi visat på tidigare kan ses som ett svar på otillräckliga resurser, genom att 

höja gränsen för dokumenterad drogfrihet begränsas efterfrågan. Klientsamarbete utöver det 

som organisationen kräver kan även det ses i de olika rutiner stadsdelarna har utvecklat, ett 



29 
 

exempel på detta är boendelotsar vars uppgift är att stödja klienterna i sitt boende. Dessa 

används i två stadsdelar och boendelotsarnas arbetsuppgifter beskrivs som mer kontrollerande 

än det ”vanliga” boendestödet, socialarbetare två betonar även att det är en frivillig insats, 

dock med vissa restriktioner.  
...här har vi någonting som kallas boendelotsar som är knuta till dom här lägenheterna så vi 
brukar säga att man får inte bara en lägenhet utan man får ett stöd och är man inte beredd att 
ta emot det här stödet då kan man inte få en lägenhet det ska ju va ett paket så att säga. 
(Socialarbetare två)  
 
...sen har vi här då hos oss på vuxenenheten en tjej som jobbar som boendelots eller 
behandlingsassisten som åker runt till alla dom här som får försöks och träningslägenheter 
och har en tätare kontakt just för att det ska funka bättre. (Socialarbetare fyra)  
 
Man kan ju säga att en boendelots har lite mer, en kontrollerande funktion i större 
utsträckning, att den här personen sköter sig... 
...boendelots är också frivilligt så till vida att du ansöker om en lägenhet så ingår det en 
boendelots, men vill du inte ta emot det stödet då diskuterar vi möjligheten att faktiskt få en 
lägenhet. För det är det som är grundet till att man ska få det här biståndet, att man ska behöva 
stöd. (Socialarbetare två)  
 
...att man har den här regelbundna uppföljningen, med (...) boendelotsen som åker hem och 
bygger upp en kontakt, en relation också, och märker rätt snabbt om det är något som, att man 
kan liksom rycka in i tid innan det går för långt. (Socialarbetare fyra)  

 
Boendelotsen har en tätare kontakt med klienterna än andra boendestödjare vilket förenklar 

deras kontrollerande funktion, insatsen är även frivillig i viss mån. Socialarbetare tre förklarar 

detta ovan men betonar dock att om inte klienten accepterar boendelotsen måste möjligheten 

att få en lägenhet diskuteras. Användningen av ordet frivillig blir här omotiverat då 

stadsdelen mer eller mindre kräver att denna insats accepteras om en lägenhet skall vara 

möjlig, klienten måste alltså samarbeta för att lägenheten skall erbjudas. Socialarbetare fyra 

beskriver inte boendelotsen som ett krav men när diskussionen rör sig mot hur lyckad 

verksamheten med tränings- och försökslägenheter är beskrivs boendelotsens kontrollerande 

funktion som en anledning till varför socialarbetare fyra anser att det nu fungerar bättre än det 

tidigare gjorde.  

 

Boendelotsen skall alltså fungera som ett stöd under boendet i lägenheten men för att försäkra 

sig om att klienterna är drogfia när de flyttar in i tränings- och försökslägenheter utförs även 

vad som beskrivs som “extra” drogtester. Socialarbetare fyra beskriver att de tar extra prover 

även om klienten bott på ett drogfritt boende en längre tid för att försäkra sig om att de 

kommer fungera i en försöks eller träningslägenhet. Socialarbetare tre beskriver även att 

dennes stadsdel har krav på provtagning innan flytt till träningslägenhet är aktuellt. 
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...sen har vi kommit på att sådana som man tror ändå kanske bott på ett sånt boende och dom 
har blåst  att vi gör lite extra koll att de får lämna prover också ibland för att fastställa, att det 
blir säkrare med att man tar urin prov också inte bara sticka utan skicka iväg på lab..man 
måste i varje fall försäkra sig om att de verkligen är drogfria. (Socialarbetare fyra) 
 
...däremot så har vi ju det kravet att när man flyttar in i en träningslägenhet så måste man vara 
beredd att visa genom tester, provtagning då att man är drogfri. (Socialarbetare tre)  

 
Informanterna berättar detta när diskussion förs om vad som krävs för att tränings- och 

försökslägenheter skall fungera, att utöver en dokumenterad tid på ett drogfritt boende kan 

extra tester behövas för att försäkra sig om att klienterna faktiskt är drogfria. Det är 

socialarbetare tre och fyra som betonar detta under intervjuerna det ska dock sägas att detta 

ämne inte berördes under de andra intervjuerna så vi kan inte säga om dessa ”extra” tester är 

unikt för just dessa stadsdelar. 

 

Stadsdelarna använder sig dock av rutiner som inte krävs av Stockholms stad och även 

tillvägagångssätten i stadsdelarna skiljer sig åt, detta ger uttryck åt den handlingsfrihet de 

faktiskt besitter. Rutiner utvecklas av gräsrotsbyråkraterna för att göra den komplexa 

yrkesrollen hanterbar och handlingsfriheten innebär att det finns utrymme för stadsdelarna 

själva att bestämma hur de väljer att hantera ett specifikt problem. Finns det inte en säkerhet i 

vad som fungerar är chansen även större att flera tillvägagångssätt accepteras, hemlösheten är 

ett stort och komplicerat problem och tillvägagångssätten är många vilket kanske kan 

förklaras med osäkerheten i vad som fungerar. 

Förberedande av klienter 

En avgörande kontroll av gräsrotsbyråkratens arbete är klientens möte med nästa instans, så 

gräsrotsbyråkraten måste förbereda klienten inför detta. Vi argumenterar tidigare för att 

stadsdelarna tar över hyresvärdarnas mål när de hyr ut lägenheter på den sekundära 

bostadsmarknaden, dock är det hyresvärdarna som till slut avgör om dessa mål uppfyllts eller 

ej. Klienterna måste fungera i lägenheterna för att de ska få bo kvar och för att samarbetet 

mellan stadsdelen och hyresvärden skall fortsätta smidigt, klienterna måste förberedas inför 

nästa instans vilket i detta fall innebär hyresvärdarna. Alla tillvägagångssätt vi diskuterar 

ovan med boendelotsar, dokumenterad drogfrihet och ”extra” tester kan tolkas som ett 

förberedande inför mötet med hyresvärdarna. Förbereds inte klienterna och i förlängningen 

missköter sitt boende får det konsekvenser för stadsdelen. Socialarbetare tre beskriver att om 

klienterna inte fungerar i lägenheterna och stadsdelen inte följer upp detta ”kraftfullt” kan 

stadsdelen bli bannlyst av hyresvärden.  
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...om en klient misskött boendet och man inte vidtar åtgärder utan låter det liksom pågå, utan 
att kraftfullt reagera, det gillar inte hyresvärdarna för då blir det ju ett problem för dom för då 
får ju de på sig grannarna som vänder sig till dem och då blir ju de, och de kan gå väldigt 
snabbt att man blir portad eller bannlyst eller vad man nu ska säga. För de väljer ju vilka de 
vill ge lägenheterna till även om de måste ge ett visst antal. (Socialarbetare tre)  

 
Socialarbetare tre poängterar något vi fått reda på under alla intervjuar att de allmännyttiga 

hyresvärdarna har en kvot de måste fylla, 310 lägenheter skall varje år gå till försöks och 

träningslägenheter. Det visar sig dock att värdarna har möjlighet att själva välja vilka 

stadsdelar de ger dessa lägenheter till och vikten av en bra relation med värdarna diskuteras 

med socialarbetare tre som även beskriver hur dennes stadsdel sköter sig. 
...de väljer ju vem de vill ge lägenheterna till, dom är tvungna att ge lägenheter enligt en kvot 
då som är bestämd politiskt men de väljer vilken stadsdel eller vilken organisation som ska få 
lägenheten då. Så det är inget självklart, vissa stadsdelar kan bli portade helt enkelt och inte få 
en enda lägenhet för att de missköter sina åtaganden... 
Vi sköter det förhållandevis bra (...) historiskt så är det bra, men vi har svält ut och vi har 
tyngre klienter framför allt som har fått de här insatserna och det har gjort att vi har haft svårt 
att sköta det alltid tycker jag. Så vi är lite misstrodda av (namn på hyresvärd) just nu tror jag. 
Det är lite segare att få lägenheter ifrån dem just nu. Och det beror på, jag vet precis vad det 
beror på(...) så det är väldigt känsligt det där liksom och det bygger på att man har förtroende 
för varandra hyresvärdar och förvaltning. (Socialarbetare tre) 

 
Vikten av en fungerande relation med värdarna beskrivs även av de övriga informanterna. 

...att jag som godkänner klienterna och kanske har följt dom från att de är i ett aktivt 
missbruk, och så ser kanske jag att de kommit jätte långt, men boendesamordnarna ser inte 
det eftersom de inte känner klienten, och då vågar inte dom gå vidare och prata med 
hyresvärdarna, så, så kan det absolut vara, man är, eller, alltså man är väldigt försiktig liksom. 
Det är ändå ett förtroende från hyresvärdarna till socialtjänsten. (Socialarbetare ett)  
 
...sen har vi en väldigt bra relation med värdarna, dom ringer, är det minsta problem 
någonstans så hör ju de av sig till oss och tanken är att vi ska kunna rycka ut så fort som 
möjligt, göra ett hembesök eller lyfta ut personer som är störande, för det mesta fungerar det 
jätte bra det kan hända att det tar lite tid ibland men vi har en ganska bra relation faktiskt med 
värdarna. (Socialarbetare två)  
 
...det finns ju dom som flippar ut, alltså tar återfall rejält och blir så störande, så då måste ju vi 
agera och plocka ut dem för att inte, eller som med det här att man vill ju ha en bra kontakt 
med värdarna i fortsättningen så att det inte blir att de inte vill ge (...) försöks- och 
träningslägenheter. (Socialarbetare fyra)  

 
Alla informanter säger att relationen till hyresvärdarna är viktigt och att det finns ett 

förtroende mellan stadsdelarna och hyresvärdarna beskrivs som en viktig aspekt i arbetet. Det 

är dock viktigt för oss att poängtera att det endast är socialarbetare tre som uttryckligen säger 

att värdarna kan välja vilka stadsdelar de ger lägenheter. Det finns dock inget som ger oss en 

anledning att ifrågasätta det informanten säger, och eftersom alla poängterar vikten av en bra 

relation anser vi att hans uttalande styrks. Informant tres beskrivning av sin roll i organisation 
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ger oss även anledning att tro att hans arbete involverar närmare kontakt med hyresvärdar än 

de övriga informanterna.  

Bristande resurser 

I Stockholm är bostadsbristen ett stort problem vilket ställer oss frågande till de svar vi fått 

när vi under intervjuerna frågar om lägenheterna de tillhandahålls faktiskt tillgodoser 

efterfrågan. Vi har nämnt tidigare att de allmännyttiga bolagen har en kvot på 310 lägenheter 

som de måste förmedla till stadsdelarna, när vi frågar socialarbetare två om denna kvot täcker 

behoven i dennes stadsdel är svaret ja men socialarbetare två fortsätter sedan med att beskriva 

att detta kan vara på grund av att stadsdelen historiskt har haft mycket hyresrätter vilket inte 

är fallet i alla stadsdelar. Socialarbetare två fortsätter även att beskriva att det är ett större 

problem i innerstan då de måste förlita sig på lägenheter utanför den egna stadsdelen. 

Socialarbetare fyra som tillhör en stadsdel i innerstan utrycker även detta och betonar att det 

blir mer och mer bostadsrättsföreningar och att dessa inte tillhandahåller försöks- eller 

träningslägenheter. 
...för oss räcker det, det måste jag säga vi har haft ganska bra med lägenheter i (stadsdelen) 
och det är nog mycket tack vare att just (stadsdelen) har haft mycket hyresrätter. Det ser så 
väldigt olika ut i stadsdelarna, innerstan har ju jätte problem men då får ju dom å andra sidan 
lägenheter kanske här ute eller andra sidan stan, förorten istället, just innerstan där är det ju 
ont om hyresrätter. (Socialarbetare två)  
 
...ja just här i varje fall (...) i innerstan är det ju svårt att få sådana lägenheter, i vår stadsdel 
numera, vi kan få det men det blir mer och mer bostadsrättsföreningar här så att det är svårare 
(...), och dom ger i varje fall inga försöks- eller tränings lägenheter. (Socialarbetare fyra)  

 
Informanterna berör här att utvecklingen på bostadsmarknaden är ett problem vilket vi 

kommer återkomma till senare i texten.  

 

Resursbristen för gräsrotsbyråkrater är i princip är omöjlig att komma ifrån dels pågrund av 

att de som faktiskt får en insats är en så liten del av de som faktiskt skulle kunna vara 

berättigade denna insats, men även på grund av att det teoretiska kravet på kvalitativ vård är 

så höga att resurser endast används för en grundläggande kvalitet. När vi diskuterar om 

lägenheterna räcker till med socialarbetare tre ringas detta in på ett väldigt bra sätt.  
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...det gör det ju aldrig kan man ju säga men det beror ju på hur många klienter vi bedömer ska 
ha de där insatserna, det är det jag menar, vi anpassar oss lite grann efter klienterna eller 
tillgång och efterfrågan lite grann där kan man säga, så vi kommer ju aldrig att säga att vi får 
tillräckligt många, för då hittar vi klienter som skulle kunna få dem även om de inte riktigt 
tillhör målgruppen om de skulle säga på bostadsförmedlingen att ni får här får ni lägenheter, 
vi kommer att hitta, nyttja varenda en antagligen, men då kommer de inte tillhöra de här 
målgrupperna utan bara vara personer som är bostadslösa. Men jag tycker att de som har 
grundskäl enligt de här riktlinjerna där hittar vi lägenheter till de allra flesta faktiskt de från 
missbruks och socialpsykiatrin och så, jag tycker det, vi har ju en viss gräns i hur många vi 
kan jobba med i våran öppenvård också hur många vi kan ge stödinsatser så jag tycker det är 
en bra balans där faktiskt i stort sett. (Socialarbetare tre) 

 
Socialarbetare tre poängterar här att lägenheterna räcker till men att efterfrågan anpassas efter 

tillgångarna, och att de endast har en viss mängd personal som kan arbete med personerna i 

lägenheterna och att det även där finns en balans som fungerar med antalet lägenheter de 

tillhandahålls. Hade de haft mer personal skulle de kanske kunna ha fler lägenheter och hade 

de haft fler lägenheter hade flera varit aktuella för dessa insatser. De kostnader det skulle 

innebära att möta efterfrågan skulle dock aldrig politiskt accepteras.  

 

Detta för oss in på något alla informanter betonar, försäljningen av allmännyttan, politiskt har 

det bestämts att allmännyttan skall marknadsanpassas och drivas affärsmässigt, vilket även 

resulterat i att stora delas säljs till privata värdar eller omvandlas till bostadsrättsföreningar. 

Socialarbetare två tar upp detta som ett problem, att politiken vill att försöks- och 

träningslägenhets arbetet skall utvecklas samtidigt som de säljer ut allmännyttan som 

tillhandahåller lägenheterna som möjliggör verksamheten. 
...det som vi brottas med just nu är just det här med att man säljer ut allmännyttan dels till 
privatvärdar, vilket inte alltid behöver vara illa, vissa privat värdar är väldigt måna om den 
här verksamheten, också framförallt bostadsrätter. Politiken säger att man ska sälja ut med 
ena handen och med den andra handen säger man att man vill utveckla den här verksamheten 
med tränings- och försökslägenheter i stan, det håller inte riktigt. Där sitter vi lite frågande 
faktisk. (Socialarbetare två)  

 
Socialarbetare två ställer sig frågande till detta, dennes stadsdel har till exempel sökt och 

godkänts extra bidrag för att utveckla verksamheten med försöks- och träningslägenheter. 

Detta gör socialarbetaren fundersam då de politiskt väljer att spenderar pengar för att 

utveckla verksamheten samtidigt som de försvårar möjligheten att faktiskt utföra den. 

Socialarbetare tre beskriver förändring denne har sett i allmännyttan under sin tid i yrket och 

beskriver även skillnaderna i de olika områden han kommer i kontakt med, han berör även 

det som tidigare har nämnts att stadsdelarna i innerstan måste förlita sig på lägenheter i andra 

stadsdelar. 
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Ja de har blivit mer affärsmässig kan man säga och mindre socialt hänsynstagande, de är ju 
mycket mer noga med det här som ekonomin till exempel än när jag började på det här jobbet 
och väljer sina hyresgäster mer och de har ju de politiska direktiven att de ska göra det också 
tydligen, säger dom. Dom ska vara som vilken hyresvärd som helst, sen så märker man ju av 
att det säljs av mycket av det allmänna beståndet till hyresgästerna och privata värdar, 
speciellt då i våran stadsdel som består av den södra delen med (...) och sen har vi den norra 
delen med (...), det är en enorm skillnad på var man får lägenheter vi får nästan alla i södra 
delen, (...) får vi ingenting och det beror på att det finns inte så många att förmedla längre för 
det är väldigt mycket som är ombildat där eller utsålt till andra aktörer som inte måste lämna. 
Och det ser vi som ett problem att vi får, och det ser dom som ett problem att vi får väldigt 
mycket lägenheter i till exempel (nämner område) där kan det vara en försökslägenhet i 
varenda port säger de i vissa hus eller en eller två. Så det är väldigt ojämnt fördelat och 
innerstan får väl inte några lägenheter över huvudtaget i sina egna områden tror jag. 
(Socialarbetare tre)  

 
Socialarbetare tre beskriver även här att de allmännyttiga hyresvärdarna har blivit mindre 

socialt hänsynstagande och att den ekonomiska biten blivit mycket viktigare för dem. 

Socialarbetare tre förklarar även att hyresvärdarna själva säger att de har politiska direktiv 

som måste följas där det betonas att verksamheten skall drivas affärsmässigt. De övriga 

informanterna beskriver även denna utveckling som problematisk, alla informanter anser att 

detta redan nu försvårar arbetet och skulle försäljningen av allmännyttan fortsätta i samma 

takt kommer problemet bara fortsätta växa.  

Lyckad verksamhet? 
Vi väljer att avsluta vår analys med de svar vi fått när vi ställt frågan om hur väl denna 

verksamhet fungerar, då specifikt hur många som erbjudits försökslägenheter faktiskt får ta 

över dessa. Svaren går isär lite och alla uttrycker att de inte har något exakt statistik att tillgå 

men överlag är uppfattningen att många får ta över lägenheterna. 

...jag vet faktiskt inte men jag tror, jo men faktiskt så kommer jag ihåg att förra året berättade 
boendesamordnarna att det var väldigt många som tagit över sina lägenheters 
förstahandskontrakt, och det, och det såg vi väl som en lyckad, att det var ganska lyckat och 
att vi ändå har fått ut dom som klarar av det liksom, och så. Och det är nog ändå ganska bra 
statistik på det skulle jag tro. (Socialarbetare ett) 
 
...faktiskt inte direkt nån jätte bra statistik (att informanten inte har något bra statistik att 
tillgå) men väldigt många av dem som har försöksboende tar över skulle säkert tro att vi är 
uppe i 70-80 procent i alla fall med lyckade övertaganden sen kan det ta mer eller mindre tid. 
(Socialarbetare två)  
 
Jag har ingen statistik jag tycker det är lite fifty fifty alltså måste jag säga, så här utan att ha  
direkt sådär statistik på det. (Socialarbetare fyra) 
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Sammanfattning 

Vi väljer att i denna sammanfattning endast fokusera på vad den information som presenteras 

i analysen, problematisering och dylikt lämnar vi till vår avslutande diskussion. 

Vi ser i analysen att socialarbetarna beskriver att det är de som är ansvariga för försöks- och 

träningslägenheterna vilket innebär att det i den sekundära bostadsmarknaden sker en 

förskjutning av ansvaret från hyresvärdarna till socialtjänsten. Då det inte fungerar och 

klienterna till exempel inte betalar sin hyra eller stör sina grannar är det socialtjänsten som 

skall hantera detta. Hyresvärdarna som affärsmässiga organisationer har ett ansvar att 

maximera sin inkomst och i den mån det är möjligt undvika förlorad inkomst. Socialtjänsten 

tar över dessa mål när de skall placera klienter i dessa lägenheter, vilket innebär att klienter 

som inte ses som kapabla att betala hyra inte kan placeras i dessa lägenheter. Hyresskulder är 

det som alla socialarbetare beskriver som det hyresvärdarna i störst utsträckning reagerar på, 

det finns även en osäkerhet i om försörjningsstöd räknas stabilt nog att ta över ett kontrakt 

med.  Handlingsfriheten varje stadsdel har i hanteringen av klienter innebär att vägen till en 

försöks- eller träningslägenhet kan se väldigt olika ut. En stadsdel vill se sex månaders 

drogfrihet och en annan nio och två stadsdelar har inget satt gräns utan menar att de bedömer 

individuellt. Det beskrivs även av informanterna att de i en stadsdel nyligen höjt gränsen för 

drogfrihet och en annan att de nyligen tagit bort gränsen. Rutinerna är alltså många vilket 

även kan ses i att två av de stadsdelar vi har vart i kontakt med har en så kallad boendelots 

som har en mer kontrollerande uppgift i att se till att boendet fungerar bra. Extra drogtester 

används också för att försäkra sig om att klienterna är drogfria när de flyttar in i dessa 

lägenheter. 

 

De allmännyttiga hyresvärdarna har en kvot de måste fylla varje år på 310 lägenheter som 

skall gå till försöks- och träningslägenheter. Det visar sig dock att de har en möjlighet att 

välja vilka stadsdelar de ger dessa till vilket innebär att om någon missköter sina åtaganden 

försvåras arbetet i framtiden, då hyresvärdarna inte vill tillhandahålla lägenheter till den 

ansvariga stadsdelen. Alla informanter beskriver även att relationen till värdarna är viktig att 

underhålla och att man skall vara snabb med att följa upp störningar och liknande. När det 

diskuteras om lägenheterna räcker till är uppfattningen relativt positiv men det understryks 

dock att man anpassar efterfrågan efter de tillgångar man har. Informanterna går även isär i 

hur lyckad verksamheten är och ingen har exakta siffror på hur många som får ta över sina 

försökslägenheter, dock är uppfattningen att det fungerar ganska bra och att många får ta över 
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sina lägenheter. Försäljningen av allmännyttan beskrivs av alla informanter som problematisk 

då detta innebär färre potentiella tränings- och försökslägenheter även förändringen på 

allmännyttan beskrivs som problematisk då de idag skall agera som vilken värd som helst 

utan något socialt hänsynstagande. 

Avslutande diskussion 

Vi har haft som syfte med detta examensarbete att undersöka relationen mellan socialarbetare 

och hyresvärdar och hur denna påverkar socialarbetarna i deras arbete med sina klienter, och 

då framför allt de som vi avgränsat oss till, hemlösa personer med en missbruksproblematik. 

Med relation syftade vi på hur socialarbetarna måste förhålla sig till bostadsbolagens krav 

och klienternas behov. Vi har visat att hyresvärdarna som affärsmässiga organisationer 

lämnar väldigt lite utrymme för klienter med en problematiskt historia. Hyresskulder är det 

som alla informanter ser som det största hindret för att en försökslägenhet skall bli aktuell 

vilket därmed försvårar vägen till ett eget boende. Socialtjänsten kan alltså bara placera 

människor i försökslägenheter om de har en relativt stabil ekonomi, vilket inte alltid är enkelt 

för den klientgrupp vårt arbete fokuserar på.  

 

Utöver den ekonomiska situationen måste även socialtjänsten försäkra sig om att de klienter 

de placerar i lägenheter inte kommer störa eller utebli med hyresbetalningar. För att försäkra 

sig om detta använder sig stadsdelarna av olika rutiner som boendelotsar, dokumenterad 

drogfrihet och extra drogtester. Dessa rutiner ser vi som ett förberedande av klienterna inför 

mötet med hyresvärdarnas krav. Handlingsfriheten vi har visat på att alla stadsdelar besitter, 

resulterar även i att vägen till ett boende kan se väldigt olika ut beroende på vilken stadsdel 

klienterna tillhör. Vi gör ingen värdering i vilket tillvägagångssätt som fungerar bäst utan 

poängterar bara att vägen till eget boende kan se väldigt olika ut. Det är även intressant att här 

belysa att alla informanter gav intrycket av att de inte hade någon statistik att tillgå om hur 

många som faktiskt fick ta över sina lägenheter. Överlag hade dock alla informanter en 

positiv bild av arbetet och att många fick ta över försökslägenheterna men det belyser ändå 

något återkommande i det sociala arbetet, avsaknaden av ordentlig uppföljning.  

 

Sahlins studie i den tidigare forskningen beskriver att den sekundära bostadsmarknaden inte 

löser ens den mest akuta hemlösheten, vår empiri visar att de krav som ställs för att dessa 

lägenheter ska vara aktuella i regel är väldigt höga. Detta kan ge en viss förklaring till varför 

denna lösning inte fungerar för alla då det ofta krävs en ordnad ekonomi och en lång 
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dokumenterad drogfrihet. Även Hansen Löfstrand beskriver i den tidigare forskningen 

problemet med den så kallade boendetrappans olika steg, där de grupper som bildas i denna 

sällan förflyttar sig uppåt i trappan utan att det snarare sker en horisontell förflyttning. Vilket 

innebär att dessa personer som bor på härbärgen bara flyttas från härbärge till härbärge och 

aldrig avancerar uppåt i "trappan" . Detta innebär för den grupp vi fokuserar på, hemlösa 

missbrukare, sällan eller aldrig kommer att få ett eget boende på grund av de krav som ställs 

för att försöks eller träningslägenhet ska vara aktuell. Våra informanter var tydliga med att 

inga klienter sorteras bort, eller att man från socialtjänstens sida kan "välja" klienter. En risk 

som vi dock ser med dessa hårda krav som ställs i förberedandet till nästa instans är att de 

klienter som anses besvärliga eller vara tunga fall, blir mer eller mindre bortsorterade till 

förmån för de klienter som sköter sig bra och är lättare att handha när det kommer till 

försöks- och träningslägenheter. Vi menar även att människors exkluderingen från den 

reguljära bostadsmarknaden rimmar illa med de bostadspolitiska mål som riksdagen tar upp 

där bostaden nämns som en social rättighet. Även det faktum att olika regler och lokala 

politiska beslut ser helt olika ut i olika stadsdelar är något som skapar en rättsosäkerhet för 

klienterna enligt oss. 

 

Väljer stadsdelarna att placera en person som inte sköter sig i en lägenhet kan detta skada 

relationen till värdarna vilket är något som alla informanter poängterar är viktigt att undvika.  

Knutagård visar i sin studie att socialarbetarna måste välja ut rätt klient för att inte skada 

relationen till värdarna. Detta har även tydligt kommit fram i vår empiri men vi har även visat 

på att om denna relation skadas kan det även bli problematiskt att få lägenheter från den 

hyresvärden i fortsättningen. Vilket i förlängningen försvårar allt arbete med försöks- och 

träningslägenheter i stadsdelen. Detta är något vi ser som ett problem, socialtjänsten bör 

enligt oss stå mer på klientens sida och inte, som det känns nu, mer ta hänsyn till de krav som 

bostadsbolagen ställer. Vår empiri visar även att bostaden inte fungerar som ett medel i 

processen till ett drogfritt liv utan som ett mål som skall nås via drogfrihet, något som även 

Socialstyrelsens rapport från 2006 visar på faran med, att ett strukturellt problem blir 

individualiserat. Riksdagens bostadspolitiska mål beskriver bostaden som en social rättighet. 

Att förverkliga denna rättighet ser vi som problematiskt så länge kraven på de allmännyttiga 

bostadsbolagen är att de samtidigt skall bedrivas affärsmässigt. De eventuella besparingar 

som sker ekonomiskt inom en kommunal verksamhet, det vill säga allmännyttan, hamnar 

bara som kostnader inom en annan kommunal verksamhet, det vill säga socialtjänsten. De 

som hamnar i kläm mellan dessa omfördelningar av kostnader och har svårt att få tillgång till 
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eget boende, blir de som inte anses ekonomiskt stabila, vilket vi även kan se i empirin, där 

hyresskulder beskrivs som det största hindret till ett eget boende.  

 

Problemet med utförsäljningen av allmännyttan är något som informanterna berör och alla 

betonar att detta är något som försvårar deras yrkesutövning. Socialarbetare ett uttrycker även 

att de politiska besluten hamnar i konflikt när de både vill utveckla verksamheten med 

försökslägenheter och driva allmännyttan affärsmässigt. Att ge stadsdelarna extra bidrag för 

att utveckla verksamheten samtidigt som de säljer ut allmännyttan är svårt att se logiken i, de 

försvårar arbetet samtidigt som de ger sken av att vilja utveckla den. Vikten av ett eget 

boende ser vi även i en av studierna i den tidigare forskningen, har betydelse för hur väl en 

klient med missbruksproblem skall klara sig efter behandling där inte bara risken för återfall 

ökade i frånvaron av en egen lägenhet utan även risken att dö en för tidig död. Då 

socialtjänsten jobbar för att lösa både missbruks- och hemlöshetsproblematiken hos dessa 

klienter ställer vi oss frågande till varför drogfrihet ska vara ett krav för att ett boendet skall 

tillhandahållas då boendet förenklar processen till ett drogfritt liv. De fall vi i vår empiri 

belyser där informanterna gått ifrån de vanliga rutinerna för att hjälpa klienter visar även på 

vikten av ett stabilt boende för att hålla sig drogfri. 

 

Samarbetet med värdarna påverkar socialarbetarna vilket vi anser vi har visat med vårt arbete. 

Vi tycker dock att det återigen är det viktigt att poängtera att de allmännyttiga bolagen arbetar 

utifrån politiska beslut.  Bostadsbolagen har i uppdrag att driva en affärsmässig organisation 

vilket betyder att människor med en problematisk historia blir för riskabla att acceptera som 

hyresgäster.  Grundtanken med allmännyttan var att den skulle acceptera alla typer av 

hyresgäster och ta ett socialt ansvar nu när denna tanke inte längre existerar verkar vägen från 

hemlösheten blivit längre.  

Förslag på fortsatta studier 

Skulle vi ges chansen att bygga på det arbete vi här har presenterat skulle det vara av intresse 

att skapa en vidare förståelse av hur vägen till ett eget kontrakt via försökslägenheter ser ut. 

Detta skulle ske genom kvalitativa intervjuer med personer som tagit över kontraktet på 

försökslägenheter med avsikten att kartlägga vägen till det egna kontraktet, detta skulle även 

ge en inblick i vilka dessa personer är och hur många av dessa som faktiskt tagit sig upp 

genom  hela boendetrappan. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuförfrågan till socialtjänsten i…. 

Hej ! 

 

Vi är två studenter som läser till socionom på programmet Socialt arbete med storstadsprofil, 

på Södertörns högskola, och håller just nu på med att skriva vårt examensarbete. 

 

Vårt syfte är att undersöka i vilken utsträckning de nuvarande förhållandena på 

bostadsmarknaden påverkar socialarbetare i valet av klienter (som har eller haft 

missbruksproblem) som erbjuds försöks- träningslägenheter.  Vidare undersöka om berörda 

socialarbetare upplever att den utveckling som skett på bostadsmarknaden försvårat deras 

arbete. 

 

I vårt arbete med detta söker vi dig som i viss eller hel utsträckning arbetar hemlöshetsfrågor 

inom socialtjänsten, om detta ej berör dig som mottagit detta ber vi dig vänligen 

vidarebefordra detta mail till den person i er stadsdel det berör.  

 

Vi hoppas att ni hör av er så snart som möjligt men vi kommer följer upp detta mail via 

telefon under vecka 18 om ni inte har haft möjlighet att svara tills dess. 

 

Med vänlig hälsning 

Anders Wallin & Marcus Vesterlund 

 

Anders mail  Anders Mobil  

Marcus mail Marcus Mobil 
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Bilaga 2 
 
Inledande frågor 

Presentation av inledande frågor… 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat inom socialtjänsten? 

Hur länge har du jobbat med nuvarande uppgifter? 

Kan du berätta lite hur dina arbetsuppgifter ser ut? 

Allmänna frågor om organisationen 

När vi läst in oss på ämnet i den tidigare forskningen osv så är det ganska många olika typer 

av boenden och benämningar som tas upp som kategoriboende, försöks –

träningslägenheteretc. 

Vilka former av boenden har ni att tillgå? 

Vilka tillhandahåller lägenheter? Privat, allmännytta, bostadsrätter? 

Är det primärt i den egna stadsdelen dessa finns? 

Ökar kostnaden om ni väljer att använda boenden utanför stadsdelen? 

Hur upplever du att gruppen hemlösa missbrukare och fd missbrukare prioriteras i 

boendefrågor? 

Har ni hand om alla boendefrågor på en här enheten eller finns det andra enheter som jobbar 

med liknande frågor för andra klientgrupper? 

Relationen till hyresvärdar 

Kan du beskriva hur kontakten med hyresvärdar ser ut?Vilka krav ställer de på 

(socialtjänsten) för att tillhandahålla lägenheter? 

Upplever du att det ställs för höga krav från värdarna för att tillgodose gruppen missbrukare? 

Finns det skillnader mellan olika värdar (små, stora) i kraven? 

Sker bedömningarna om klienterna i samarbete med hyresvärdarna eller jobbar man efter 

satta riktlinjer? 

Finns det tillräckligt med lägenheter för att tillgodose alla klienter som ni bedömer aktuella 

för en insats? 

Relationen till klienter 

Vad vill ni se hos en klient för att en lägenhet ska bli aktuell? 

Är lägenhet någonsin aktuellt för personer med pågående missbruk? Om inte vilken insats är 

aktuell? 
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Är det viktigt med engagemang från klienten? 

Hur tror ni klienterna upplever chansen är till eget boende? Påverkar det dras motivation? 

Vilken betydelse upplever du ett stabilt boende (inte härbärge etc) har för att bli/hålla sig 

nykter? 

Finns det en rädsla att välja att välja fel klient? 

Finns det tillfällen där din rekommendation har vart lägenhet men krav och riktlinjer 

förhindrat det? 

 

Slutligen 

Finns det några möjliga förändringar i arbetssättet kring dessa klienter som skulle kunna 

förbättra situationen enligt din uppfattning? 

Finns det något du skulle vilja ta upp som du tycker är viktigt och vi inte pratat om? 

 

 

 


