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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Bostadslöshet är ett socialt problem som har existerat i lång tid och är svår att lösa. Enligt 

de Förenta Nationernas senaste kartläggning över bostadslöshet finns det över hundra 

miljoner bostadslösa och över en billion människor som lever i inadekvat boende. Majo-

riteten av bostadslösa bor i utvecklingsländer (Förenta Nationerna 2005). 

 

Bostadslöshet är ett komplext problem som inte enbart utgörs av avsaknad av bostad och 

kräver därför flera olika typer av åtgärder för att lösa problemen. De bostadslösa drabbas 

inte enbart av den fysiska dimensionen av att inte ha ett hem. Ur ett socialpedagogiskt 

perspektiv kan man se många andra dimensioner på bostadslösheten. På en individ-ori-

enterad nivå kan man tänka sig att de bostadslösa är bl.a. exkluderade, stigmatiserade och 

har begränsat delaktighet i samhället. Bostadslösa är ingen homogen grupp, eftersom det 

finns en variation av bostadslösa människor som ofta också har andra problem än enbart 

bostadslöshet. Vanliga tilläggsproblem är bland annat missbruk och psykisk ohälsa. Den 

primära uppgiften till interventioner som jobbar med att eliminera bostadslösheten är fort-

farande att förverkliga boende till de personer som står utan. I många länder vill man 

undvika kortsiktiga institutionella lösningar och man har ett klart mål om få människor 

permanent in i egna hem. I bostadspolitiken eftersträvar man med andra ord att ge män-

niskor eget namn på dörren. 

 

Trots att alla länder mer eller mindre delar målet om att minska bostadslöshet framkom-

mer det olikheter i utformningen av social- och bostadspolitik. En väsentlig fråga inom 

bostadslöshetsforskningen är hur bostadslösa är berättigade till en bostad och hur vägen 

till bostad ser ut. Det finns till exempel olika interventioner som har varierande medel för 

arbetet med bostadslösa. En del lägger fokus på att bostadslösa måste uppfylla vissa kri-

terier för att vara berättigad till bostad, medan andra lägger fokus på att rättigheten till 

bostad är ovillkorlig. Samtidigt är det viktigt att påminnas om att ländernas implemente-
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ring av politiken på kommunal nivå också kan variera stort. Trots de olika intervention-

erna sist och slutligen har samma mål om att reducera bostadslöshet, bygger de på olika 

principer och skapar olika resultat.  

1.2 Bostadslöshet i Finland 

Enligt Finansiering- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) fanns det år 2014 hela 

8 316 bostadslösa människor i Finland, varav majoriteten hittas i Helsingfors och de två 

närliggande städerna Esbo och Vanda. Dessa tre städer har också den högsta andelen bo-

stadslösa per 1 000 invånare, med Helsingfors på 5.6, Vanda 2.6 och Esbo 2.4 (ARA 

2014:3). 

 

I mitten av 1980-talet då siffrorna på bostadslösa ökade började myndigheterna ett sam-

arbete tillsammans med en rad organisationer för att minska bostadslösheten. Resultatet 

blev paraplyorganisationen Y-stiftelsen. De lyckades halvera antalet hemlösa från 20 000 

till 10 000 från mitten av 1980-talet till 1996, samtidigt som de också kraftigt reducerade 

antalet härbärgen och temporära åtgärder. Dessa temporära åtgärder transformerades till 

långvariga boendelösningar istället. Regeringens roll under perioden var att bidra med 

tillgång till lämpliga bostäder. Y-stiftelsen ansåg bostadslöshet som något som borde be-

handlades primärt som ett bostadspolitiskt problem istället för enbart ett socialt problem. 

(Dyb et al 2004:91) 

Sedan år 2008 har Finlands strategi fokuserat mycket på att reducera långtidsbostadslösa 

och Finlands senaste strategi Paavo II för år 2011-2015 har målet att fullständigt elimi-

nera långtidsbostadslösa innan 2015 (Pleace et al. 2015:20). Den bostadspolitiska frågan 

är fortfarande framträdande, vilket syns bland annat i att man konverterar kortsiktiga lös-

ningar till permanenta boendemöjligheter. Det sista åtta åren har ungefär 2 500 nya bo-

städer blivit skapade och skaffat för de bostadslösa och ungefär 350 nya professionella i 

bostads-socialt arbete har blivit anställda för att arbeta med de bostadslösa (Pleace et al. 

2015:3). Finlands kommande strategi Aune för år 2016-2019 förebygga bostadslöshet – 

bostad först perspektiv har även publicerats och fokuserar som tidigare strategier på per-

manenta hem för bostadslösa. 
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1.3 Uppdragsgivare och arbetslivsrelevans 

Vanda stad står som uppdragsgivare för beställningen av arbetet, eftersom de önskar att 

öka sin kunskap om bostadslösa samt skapa bredare förståelse för hur bostadslöshet kan 

motverkas. Uppdraget är en del av projektet Vaikuttavat tavat (Vata). Följande står om 

projektet på Arcadas hemsidor: 

 

“Projektet ska ta fram en generell vårdrekommendation för stöd av funktionsförmågan 

för målgrupper som utsatta barn och familjer, ungdomar med rusmedelsproblem, arbets-

föra med mentala problem och problem i stöd- och rörelseorganen samt äldre som bor 

hemma. Syftet med projektet är att skapa nya bestående nätverk och modeller för evidens-

baserade tjänsteinnovationer och kunskaps- och kompetensutbyte mellan forskarorgani-

sationer, högskola och arbetsliv. Projektets nätverk omfattar sex yrkeshögskolor. Utöver 

Arcada deltar Metropolia, JAMK, Novia, SAMK, TUAMK och OAMK med sina samar-

betsnätverk i arbetslivet inom både special- och primärhälsovård. Inom projektet samar-

betar Arcada även med bl.a. universitet i Sverige, Institutet för hälsa och välfärd och 

branschförbund. VATA-projektet har erhållit finansiering (500 000 euro) av undervis-

nings- och kulturministeriet.” (Arcada 2015) 

 

Vanda stad har den andra största procentuella andelen bostadslösa i Finland med 2.6 per 

1 000 invånare och en total siffra på 544 bostadslösa, varav 135 är under 25 år, 134 är 

långtidsbostadslösa, och 24 styck bostadslösa familjer (ARA 2014:3,5). 

 

Arbetet bidrar till kunskap som är användbar för människor som kommer i kontakt med 

bostadslösa samt för beslutsfattare som också i hög grad är med på att påverka de bo-

stadslösas liv. Min studie hjälper andra socionomer lära om de bostadslösa, och om inter-

ventioner för dem, samtidigt som de stöder att koppla det socialpedagogiska perspektivet 

och kärnkunnande till målgruppen.
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1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att reda ut likheter och skillnader i hur interventionsmodellerna 

ställer sig till att brukarna själv får bestämma saker som rör deras egna liv. Det är en 

jämförelse mellan ”bostad först-” och ”trappstegsmodellen”. I uppsatsen jämför jag hur 

självbestämmande tar sig uttryck i de två olika interventionerna. Jag intresserar mig också 

i varför självbestämmande är olika, dvs. vilka bakomliggande synsätt och ideologier som 

finns. Ytterligare önskar jag ta reda på om variationer i självbestämmande leder till olika 

resultat. Kortfattat vill jag få en helhetlig uppfattning om självbestämmande innanför ra-

men av dessa två interventionerna. 

Interventionerna jämförs inte med varandra i sin helhet utan jämförs ur den specifika syn-

vinkeln att jämföra självbestämmande. Jag hade en rad olika möjligheter i vad jag kunde 

valt som tema att jämföra såsom empowerment, delaktighet eller boendestabilitet m.m., 

men jag ansåg att detta verkade mest intressant. Trots att för att jag jämför självbestäm-

mande mellan interventionerna vill jag ändå påstå att arbetet representerar en jämförelse 

av interventionerna överlag till ett visst hänseende, eftersom likheterna och skillnaderna 

i självbestämmande utgör en väsentlig skillnad mellan interventionerna. Huvudsakligen 

jämförs interventionerna som teoretiskt renodlade modeller, samtidigt som att det finns 

olika konkreta implementeringar av dessa modeller som mer eller mindre kan variera från 

dessa abstraktioner. Jag lyfter fram några exempel av denna dimension i arbetet. 

 

Begreppet självbestämmande är mycket brett och det är därför jag har valt att avgränsa 

mig genom att ställa konkreta frågor. Frågorna har utarbetats enligt relevans till teman 

som förekommit i min förberedande undersökning. 

 

Frågeställningar: 

 

1. Vilka synsätt har påverkat de bostadslösas valmöjligheter i modellerna? 

2. Vad är bostadslösas valmöjligheter att påverka sina egna livsområden i mo-

dellerna? 

3. Vilken effekt har självbestämmande på de bostadslösa i modellerna? 
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1.5 Struktur och avgränsning 

Jag ger först en kort presentation av modellernas centrala innehåll samt förklarar begrep-

pet självbestämmande. Därefter kommer jag att jämföra likheter och skillnader av mo-

dellerna genom att ställa vissa specifika frågor i anknytning till självbestämmande. 

 

I min studie önskade jag få en helhetsbild, därför ställde jag tre frågor som tillsammans 

bildar en bred förståelse om självbestämmandes roll och effekt inom modellerna. Dessa 

tre dimensioner är synsätt, valmöjligheter, och effekter. 

Bostadspolitiken omfattar olika modeller för att åtgärda bostadslöshet. Jag har som nämnt 

tidigare valt att jämföra de två modellerna bostad först- och trappstegsmodellen, dessa 

har valts eftersom deras användning och forskning är mycket utbrett. Kedjemodellen är 

en ytterligare modell som bedrivs i viss utsträckning inom Norden, men denna tillämpas 

mera begränsat och det finns lite forskning om denna. På grund av dessa faktorer har jag 

valt att inte inkludera kedjemodellen i mitt arbete. 

 

Min studie behandlar i första hand vad det finns för valmöjligheter för de bostadslösa och 

hur denna service ser ut och upplevs för individen. Studien handlar därför om de personer 

som redan befinner sig i bostadslöshet, och frågor såsom hur människor blir bostadslösa 

eller hur man kan förebygga bostadslöshet lämnas obesvarade. 

 

2 BOSTADSLÖSHET 

Definitionen av bostadslösa kan variera från land till land men gemensamt är det att män-

niskor utan egna hem är bostadslösa. Detta omfattar människor som bor utomhus, men 

också människor som övernattar hos bekanta, som övernattar på härbärge och även vissa 

som bor på institutioner. Boende vid institutioner, så som fängelse och sjukvård, kan i 

vissa länder betecknas som bostadslöshet. I Skandinavien räknas man som bostadslös 2-

3 månader innan utskrivning. I Finland räknas alla personer som bor på institution som 

bostadslösa. Detta påverkar i sin tur siffrorna på hur många bostadslösa som finns i re-

spektive länder och eventuellt hur tidigt man påbörjar insatser för att hjälpa individerna. 

(Benjaminsen & Dyb 2008:48 f.)  
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Man kan förstå bostadspolitikens syfte som att förbättra tillgången till boende för utsatta 

grupper i samhället och socialpolitiken som stödjande av möjligheten till det ”normala 

livet” för alla.  Enligt Europarådet finns det däremot flera strukturella hinder för utsatta 

människor att få tillgång till bostad, som bostadslösa inte själv lätt kan påverka. ekono-

miska systemet (arbetslöshet), välfärdsregimen (skyddsnät), bostadsregimer (rättslig och 

institutionell) och sociala faktorer (t.ex. diskriminering) (Council of Europe 2008). 

 

De ovannämnda bostadslösa är tydligt fysiskt bostadslösa, men det finns också en rad 

människor som i en eller annan form är exkluderade på bostadsmarknaden. Trots dessa 

personer inte är utan tak eller utan eget boende kan de befinna sig i boende som är osäkrad 

eller icke adekvat.  

 

European Federation of National Organisations working with the Homeless (FEANTSA) 

har skapat en universal standard för att definiera bostadslöshet och exklusion från bo-

stadsmarknaden; The European Typology on Homelessness and Housing Exclusion (ET-

HOS) se tabell 1. Tabellen visar på hur omfattande begrepp bostadslöshet är. I toppen av 

tabellen ser vi de bostadslösa som är sämst ställda och i botten av tabellen är det frågan 

om inadekvata bostadsformer.  
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Tabell 1. ETHOS definition av bostadslöshet (Edgar 2009:73). 

 

Bostadslöshet kan inte enbart bli sett på som fysiskt avsaknad av bostad utan måste också 

förstås som en brist av integration i samhället (Council of Europe 2008:15).   

 

I Edgar et al. (2006:6) presenteras en tabell som visar tre olika dimensioner den bostads-

lösa kan exkluderas ifrån, den fysiska, juridiska och sociala. Tabellen illustrerar tydligt 

olika former av bostadslöshet eller exklusion från bostadsmarknaden. Bokstavlig bostads-

löshet innefattar avsaknaden av det fysiska boende, medan människor som har tillgång 

till det fysiska boende kan fortfarande vara exkluderade på något annat plan.  
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Tabell 2. Bostadslöshetens sju teoretiska domäner (Edgar et al. 2004:6). 

De grå rutorna i tabellen visar i vilken domän och vad som gör människan exkluderad. 

Denna tabell liknar den föregående tabellen, i det att man se att bostadsformen går gradvis 

från dåliga till gradvis mindre illa. Detta blir tydligt genom att den första kategorin taklös 

är exkluderad i alla tre domänerna (grå rutor), och de sista konceptuella kategorierna end-

ast har en grå ruta. Här kan det vara nyttigt att skilja mellan tillgång till boende och det 

och det att ha ett faktiskt hem, med allt vad det innebär. (Edgar et al. 2006) 

 

Det är alltså viktigt att förstå att ett tak över huvud inte betyder att personen har ett hem. 

Ett hem kan ses som något mera än den fysiska eller materiella sidan av boende. Hem 

representerar tillhörighet, vardagsliv, självbestämmande, lokalsamhälle, grannskap, egen 

adress m.m. Hem skapar grund för social tillhörighet i samhället. Ett hem omfattar en 

psykologisk och känslomässig dimension, medan en bostad endast utgör de fysiska ra-

marna för ett hem. Trots denna skillnad används begreppen bostadslöshet och hemlöshet 

ofta som synonymer (Dyb et al. 2004:56 f.). Mitt arbete refererar till människor som be-

finner sig på gatan, såväl som de som befinner sig i olika interventioner för bostadslösa, 

jag använder mig också av benämningen brukare, eftersom de är brukare av någon tjänst. 
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3 INTERVENTIONER FÖR BOSTADSLÖSA 

Det finns flera olika interventioner har som syfte att minska på bostadslösheten och på så 

sätt få bukt på bostadslöshet. Huvudsakligen handlar det om den begränsade tillgången 

de bostadslösa har till den ordinära bostadsmarknaden, som gör att de är av behov av stöd. 

De olika grupperna av bostadslösa har däremot olika behov av stöd. Interventioner kan 

t.ex. rikta sig till specifika målgrupper av bostadslösa, såsom unga-, eller långtidbostads-

lösa. 

 

Bostadslöshet är ett problem som tangerar väldigt många delar av samhället så som eko-

nomi och sysselsättning. Det finns därför ett brett spektrum olika interventioner, vilka 

grovt kan delas in i förebyggande arbete som förhindrar att människor blir utan boende 

till interventioner som fokuserar på att hjälpa människor som redan befinner sig i bostads-

löshet. Dessa olika ansvarsområden kan också förstås falla på allmän socialpolitik som 

har roll att vara förebyggande och specifik politik ägnat för att åtgärda bostadslöshet 

(Shinn 2007:658). 

 

Interventionerna genomsyras av olika synsätt gentemot bostadslösa. En del interventioner 

representerar mera ett ”skylla sig själv”-tankesätt, vilket innebär att de bostadslösa får 

skylla sig själv för situationen de befinner sig i och att deras individuella brister och ”otill-

räcklighet” är deras eget fel. Det andra synsättet bär tanken om att ett eget hem borde vara 

en rättighet för alla. Detta synsätt har blivit dominerande med andra utsatta grupper såsom 

funktionshindrade. Den avinstitutionalisering som skett de senaste åren har också påver-

kat till ett mer framträdande synsätt om att samhälle har svikit de resurssvaga och att det 

finns fel i systemet snarare än individen. Oberoende av synsätt representerar intervent-

ionerna olika medel för att åtgärda bostadslöshet eller åtminstone underlätta de bostads-

lösas situation (Dyb et al. 2004).  

 

I mitt arbete står som tidigare nämnt två typer av interventionsmodeller i fokus; trapp-

stegsmodellen och bostad först. Modellerna berör individer som redan befinner sig i bo-

stadslöshet. Mycket av studien av interventionerna kan spåras tillbaka till den irska fors-

karen Brian Harveys forskning av bostadslöshetinterventioner i Europa från 1998, där 

han systematiserade de olika tillnärmningars likheter och olikheter mellan interventioner 
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in i tre modeller (Harvey 1998). Modellerna är ett försök i att skapa en överordnad för-

ståelse eller systematisering av skillnader och likheter mellan olika interventioner och 

projekt (Dyb et al. 2004). Modeller hjälper oss med att göra verkligheten förståelig och 

förutsägbar och erbjuder en beskrivning av hur man arbetar inom en viss modell. Harvey 

påpekar att interventionerna kännetecknas av olika målsättningar, metodiska tillnärm-

ningssätt, och varierande filosofiska utgångspunkt (Dyb et al. 2004:86 f.). I tabell 3 ser 

man en jämförelse av interventionerna i avseende med mål, medel och filosofi. Tabellen 

baserar sig på Harveys systematisering, men innehåller vissa uppdateringar av Dyb et al 

(2004:89). 

 

Tabell 3. Två interventionsmodeller (Dyb et al. 2004:89). 

 Bostad först-modellen Trappstegsmodellen 

Mål Inflyttning i egen bostad Hierarki av bostadsformer med egen bostad 

som mål för de som lyckas 

 

Metod 

Individuellt anpassad hjälp-, och 

stödåtgärder ges efter inflyttning 

i vanlig bostad 

Differentierat system av bostadsformer/kon-

traktsformer med sanktioner och belöningar 

 

Filosofi 

Bostadslösa personer har samma 

behov av bostad och socialt stöd 

som alla andra 

Bostadslösa personer ska gradvis lära sig bo 

självständigt och inte alla kommer klara det 

 

Modellerna kan också sägas representera olika politiska åsikter enligt Pleace et al. 

(2015:62). Samtidigt kan man konstatera att det inte finns behov för bostadsmodeller om 

det finns en fungerande nationell och lokal bostadspolitik (Sahlin 2003:87). Bostad först- 

och trappstegsmodellen erbjuder bostadslösa stöd, eftersom de inte klarar sig på den or-

dinära bostadsmarknaden. Det är ingen tvekan på att båda modellerna lyckas få bostads-

lösa bort från gatan. Däremot finns det variationer i hur bra modellerna fungerar på att 

hålla människorna borta från gatan och åtgärdar bostadslösheten. 

 

Förklarningen till varför jag väljer just dessa interventioner, grundar sig på att trappstegs-

modellen är den huvudsakliga interventionen i västvärlden för att åtgärda bostadslöshet, 

medan bostad först–modellen är nykomlingen som utmanar trappstegsmodellen (Johnsen 
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& Texeira 2010:4; Pleace et al. 2015:3). Det finns dessutom ett spännande forskningskli-

mat för diskussionen kring bostad först (Tsemberis 2010:235). 

3.1 Trappstegsmodellen eller den uppfostrande modellen 

Trappstegsmodellen har i lång tid varit den rådande bostadslösningen för hemlösa i 

många industrialiserade länder (Johnsen & Texeira 2010:4). Modellen kallas även boen-

detrappa eller benämns ibland som den lineära modellen, behandling först och är även 

känt som ”continuum of care” i de Förenta Staterna. Modellen har historiskt sett varit 

dominerande i Sverige och själva begreppet uppstod där (Dyb et al 2004:98; Socialsty-

relsen 2015:14). Modellen är fortfarande utbredd bland annat i Sverige, men tillämpas 

allt mindre idag till följd av del kritik (Socialstyrelsen 2015:14). 

3.1.1 Filosofi och hur modellen fungerar i praktiken 

Den bakomliggande filosofin i denna modell är att individen ska tränas på att bo och 

gradvis komma i skick för att bo självständigt (Dyb et al. 2004:102). I praktiken görs detta 

genom att individen gradvis går upp olika ”trappsteg” som representerar olika bostads-

former. Förflyttande till nästa trappsteg behöver inte nödvändigtvis vara fysiskt bytande 

av boställe utan kan handla om ökning eller begränsning av rättigheter och självbestäm-

mande. Detta görs genom specialkontrakt, som innehåller klausuler som begränsar bo-

stadslösas rättigheter (Dyb et al. 2004:99). 

 

Sättet man lyckas förflytta sig från ett steg till det nästa är genom att uppfylla de krav som 

ställs på en över en viss period. Dessa krav är bland annat att hålla sig nyktra, gå med på 

behandling av missbruk och psykiska problem. På samma sätt som att man går upp trap-

pan kan man också gå neråt i trappan om man inte uppfyller de krav som ställs och därför 

kan man säga att modellen använder sanktioner som en form för konsekvenspedagogik. 

Användningen av straff och belöning är tänkt som ett motivationsmedel för att individen 

ska ”sköta sig” (Dyb et al. 2004:101). 

 

Ett centralt kännetecken i boendetrappan är som nämnt att det finns flera steg som den 

bostadslösa måste igenom innan man får en egen bostad (Johnsen & Texeira 2010:4). 
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Antalet steg i boendetrappan kan däremot variera från att vara x antal steg till att vara upp 

till och med sex steg. I första steget är personen bostadslös och tillbjuds i andra steget 

någon form av härbärge eller skyddshem. I tredje steget bor personen i en övergångslä-

genhet och om personen lyckas uppfylla kraven har personen rätt att förflytta sig till det 

sista trappsteget, som innebär en egen bostad. Notera dock att antal av övergångslägen-

heter varierar. Vägen från bottnen till egen bostad är med andra ord lång och krävande. 

Figur 1 illustrerar ett exempel på boendetrappan. 

 

 

Figur 1. Boendetrappan. 

Centralt i boendetrappan är användningen av s.k. övergångs- eller träningslägenheter. 

Vägen mellan härbärge och upp till bostad med eget kontrakt präglas av specialkontrakt. 

Det som särskiljer specialkontrakten från ordinära hyreskontrakt är hyresgästerna saknar 

besittningsrätt, har förkortad uppsägningstid och underkastas regelbunden tillsyn i hem-

met. Ofta knyts individuella behandlingsplaner och särskilda regler till bostäderna och 

regelbrott bestraffas med omedelbar avhysning. Hyresgäster som uppvisar framsteg och 

inte bryter emot reglarna över en viss period belönas med uppflyttning till nästa steg.  

Denna belöning betyder i praktiken gradvis bättrande av bostadsformer, mera rättigheter, 

självständighet och privatliv för de bostadslösa. Medan de hyresgäster som ”misslyckas” 

flyttas ned, placeras på härbärge eller vräks som straff (Sahlin 2005:117 f.; Sahlin 

2003:93). Den formella förklarningen till varför människor bestraffas är att brukaren inte 

har följt den plan som brukaren tillsammans med socialtjänsten har kommit överens om 

(Dyb et al. 2004:101). 

 

Enligt Sahlin (1998) står terapi och uppfostran tydligt som en bakomliggande idé bakom 

modellen. Sahlin lyfter upp behandlingssfären och skolan som inspirationskällor till mo-

dellen. Brukarna har något fel och ska behandlas så att de blir friska och strukturen det 

görs på följer skolvärldens idé om att gradvis samla kunskap och avancera steg för steg 
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helt till du tillslut tar din slutliga examen. Modellens fokus på att individen ska förändra 

sig eller ”lära bete sig” har gett upphov till att Dyb et al. (2004:102) har valt att beteckna 

modellen som en uppfostrande modell. 

3.1.2 Kritik 

Trappstegsmodellen har fått mycket kritik. För det första, har modellens värderingar kri-

tiserats. Modellen uppfattas som ett ålderdomligt sätt att arbeta med människor på, med 

för mycket band till det gamla institutionstänkande. Ulla Beijer (2000) påpekar at den 

bygger på att bostadslösa måste visa sig värdiga för att avancera i trappan. Den upprätt-

håller en skiljelinje mellan värdiga och ovärdiga där den bostadslösa måste bestiga ”vär-

dighetstrappan” i en boendekarriär som styrs av samhällets värderingar och omdömen. 

(Beijer 2000:226) 

För det andra, har modellens struktur mött en del kritik. Sahlin (1996) berättar att stödet 

gradvis trappas ner samtidigt som kraven på samtycket till behandling, psykisk stabilitet 

och abstinens ökar ju längre upp man kommer i trappan. Detta leder i sin tur till att det 

blir mera sannolikt att man ”misslyckas” desto längre man kommer och på så sätt cirku-

lerar eller fastnar många i trappan utan att ens nå fram till målet om egen bostad. Detta 

skapar enligt Sahlin (1996) en flaskhals som skapar flera bostadslösa på den s.k. sekun-

dära bostadsmarknaden. Detta uppföljs av Ridgway & Zipple (1990:12) som påpekar att 

modellens lineära form är ologisk, i synnerhet att alla människor sätts i samma form, trots 

varken psykiatriska störningar eller återhämtning följer en fast bestämd lineär rutt. Krav 

på progression inom en färdigbestämd tidsram kan betyda misslyckande för många. 

Prochaska & Di Clemente hade redan år 1986 lagt återfall-stadiet till som en nästan ound-

viklig del av återhämtning i deras influensrika cycle of change model som handlade om 

återhämtning (Prochaska & Di Clemente 1986) 

För det tredje, är användningen av hotell- och härbergsystem i boendetrappan mycket 

omdiskuterat. Kritiken centrerar sig på att dessa boendeformer endast borde användas 

som tillfälliga som nödlösningar. Problemet med trappstegsmodellen är att det ofta inte 

är kortvariga utan de bostadslösa blir kvar under långa tider och får negativa effekter till 

följd av detta (Swärd 2008:188 f.). 
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För det fjärde är det att flytta från en lägenhet till lägenhet stressande. Utöver den fysiska 

påfrestningen är det dessutom psykiskt utmanande att måste bekanta sig med ett nytt ställe 

och måste bygga upp nya relationer igen (Tsemberis & Asmussen 1999:116). 

3.2 Bostad först-modellen eller den optimistiska modellen 

Bostad först–modellen är ett resultat av det amerikanska projektet Pathways to housing i 

1992. Projektet baserade sig på grundaren Sam Tsemberis tro på att man kan placera och 

behålla människor med grav psykiatrisk- och missbruksproblematik i bostäder (Tsembe-

ris 2010). Den ursprungliga Pathways housing first–modellen (PHF) har haft stor infly-

telse och många ställen i världen har följt modellens fotspår. Alla bostad först program 

följer inte nödvändigtvis alla PHF principer, gemensamt dock är att man följer alltid prin-

cipen om boende innan behandling, frihet från betingat boende och skadereduktion. Bo-

stad först och pathways to housing är därför inte samma sak och variationer i implemen-

teringar av bostad först kan ha stora skillnader i troheten till den ursprungliga pathways 

modellen. Det är också viktigt att poängtera att varken PHF eller bostad först-modellen 

numera enbart riktar sig mot bostadslösa med dubbeldiagnostisering. Den har fortfarande 

en viktig roll att engagera och logera bostadslösa med missbruksproblematik och psy-

kiska störningar som andra program har stämplat som ”behandlings-resistenta” och ”inte 

redo för bostad”. (Tsemberis 2011:236) 

3.2.1 Filosofi och hur modellen fungerar i praktiken 

En röd tråd som kan synas i hela interventionen är att man uppfattar avsaknaden till bostad 

som huvudproblematiken till de bostadslösa och att det därför ska behandlas som sådan. 

Det finns en tydlig tro på att ett tryggt boende i sig själv hjälper med den problematik de 

bostadslösa utmanas med.  

 

En väsentlig del av bostad först är principen skadereduktion, vilket i praktiken betyder att 

de negativa konsekvenserna av brukares ”dåliga” beslut försöker reduceras. Främst har 

det samband med hur användning av rusmedel inte riskerar boende, eftersom boende inte 

är betingat. Det handlar också om att göra användning av rusmedel tryggare genom att 
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t.ex. ge ut rena nålar till missbrukare. Arbete inom interventionen orienteras mot åter-

hämtning men har inga specifika krav gällande återhämtning, vare sig det handlar om 

nykterhet, eller behandling (Tsemberis 2010). En annan sida av diskussionen är skadere-

duktion bygger på förståelsen att återfall hör till den naturliga processen av att bli av med 

beroende (Dyb et al. 2004). 

 

Modellen har skapats som ett alternativ som ska lösa det som uppfattas som problem i 

trappstegsmodellen. Den presenteras därför också ofta som en motpol till boendetrappan, 

vilket syns även i valet av namnet på modellen. Det är en orientering mot att ge bostad 

innan behandling och boendeträning. Se förtydligande bild nedan som visualiserar skill-

naderna på de två modellerna. 

 

 

Figur 2. Bostad först i jämförelse med boendetrappan. 

 

Bostad först anser att trappstegsmodellen har många felaktiga antagande om bostadslösa. 

Till dessa felaktiga antaganden hör bl.a. att brukare måste demonstrera att de hanterar att 

bo och måste delta i psykiatrisk behandling och vara nyktra innan de kan få bostad. Andra 

felaktiga antaganden är att brukare inte själv klarar göra beslut eller sätta upp egna mål, 

så personal måste göra det för dom (Tsemberis 2010). Som bilden illustrerar innebär dessa 

antagande att tiden som bostadslös eller bosatt i mindre optimala lösningar reduceras 

drastiskt eftersom man helt enkelt hoppar över de steg som trappstegsmodellen anser som 

nödvändiga. 

 

Det måste dock nämnas att bostad först–modellen inte heller är utan regler och gränser. 

Tsemberis (2010) presenteras bostad först sina två reglar: hyresgäster måste betala en 

procentuell andel av deras inkomst (oftast socialt stöd) som hyra och alla hyresgäster 
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måste godkänna hembesök av personal. Hur mycket av sin inkomst man behöver betala 

eller hur ofta man måste ta emot hembesök varierar beroende på programmet man deltar 

i, men det poängteras att dessa krav är tillämpade flexibelt för att möta brukarnas indivi-

duella behov. 

 

Bostad först-modellen handlar däremot inte enbart om att ge bostad i famnen på bostads-

lösa människor. Bostad först är inte ”bostad endast” utan är ett systematiskt tillvägagångs-

sätt för att hjälpa människor ut av bostadslöshet. En viktig komponent i modellen är därför 

det intensiva stödet som följer genast efter inflyttning. Detta görs genom olika varianter 

av s.k. case management, som innebär att ett team av människor med olika professioner 

stöder brukaren. Det är valfritt hur mycket stöd och hjälp den bostadslösa vill ta emot, 

men det erbjuds alltid. (Tsemberis 2010) 

Specifika principer inom bostad först är bl.a. att en bostad ses på som en grundläggande 

mänsklig rättighet, istället för något som måste förtjänas. Boendet ska vara tryggt, per-

manent och brukaren ska obetingat få stöd så länge den behöver och önskar det. Arran-

gerande av bostad och behandling ska vara separerade från varandra, alltså inte betingat. 

Det eftersträvas att boende ska vara så vanligt som möjligt, de bostadslösa ska få uppleva 

att de bor i riktiga hem och inte på institutioner. Precis som människor med funktionshin-

der i längre tid har fått stöd för att bo, förtjänar också bostadslösa denna möjlighet trots 

utmaningar (Tsemberis 2010). Bostad först följer konceptet consumer choice, detta kon-

cept har inte entydigt översätts till svenska, men exempel på ord som har blivit använt är 

självbestämmande, brukarmakt och brukarinflytande. Konceptet grundar sig på möjlig-

heten att påverka saker som angår ens eget liv och boende. Förutom den ovannämnda 

frihet att hantera sitt missbruk som man själv vill, finns det också en frihet att själv be-

stämma vilken service man tar emot. Det kan också vara så att man inte tar emot service-

tjänster överhuvudtaget, eftersom det inte finns något krav om obligatorisk service. 

 

Till skillnad från beteckningen av trappstegsmodellen som den uppfostrande modellen, 

har den starka tron på brukaren lett Dyb et al. (2004:91) att karakterisera bostad först som 

en optimistisk modell. 
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3.2.2 Kritik 

Fokusen interventionen har på att få människorna bort ifrån gatorna menar vissa gör att 

modellen negligerar korrigering av beteende på de bostadslösa, alltså att det inte finns 

tillräckligt inslag av beteendekorrigering (Kertesz & Weiner, 2009). 

 

För det andra handlar det om utformningen; medan boendetrappans utformning är väldigt 

tydlig är bostad först mera otydlig i vad den är och hur den fungerar. Det finns många 

verksamheter som använder bostad först–modellen utan att nödvändigtvis följa alla prin-

ciper som den ursprungliga pathways housing first modellen utformat. Den vanligaste 

skillnaden mellan det ursprungliga PHF och europeiska implementering brukar handla 

om PHF använder sig av spridda bostäder jämförd med samlade bostäder. Det finns styr-

kor och svagheter förknippad med båda, främst handlar det om kostnadseffektivitet och 

tillgänglighet som resultat av att ha brukarna samlat nära varandra jämförd med fördelen 

av att integrera brukaren bättre i samhället genom att placera människor i separata själv-

ständiga lägenheter i ”normala” grannskap (Pleace & Bretherton 2013). Det finns även 

verksamheter som säger sig vara bostad först, utan att följa självbestämmande- eller ska-

dereduktionsprincipen, vilka är delar som inte kan lämnas bort (Pleace et al. 2015:62). 

Allt i allt leder interventionens otydlighet till svårigheter med att jämföra resultat och 

objektivt säga vad i modellen som fungerar. 

4 TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen utgör vilka teoretiskt perspektiv jag ser igenom när jag ana-

lyserar mitt material. Socialpedagogiken finns i ryggmärgen på hela arbetet, trots det inte 

uttryckligen nämns så ofta. Olika tematiska indelningar hittades när jag forskade på själv-

bestämmande och därför indelade jag dessa till kapacitet till och begränsning av självbe-

stämmande, self-determination theory och självbestämmande som empowerment. 

4.1 Socialpedagogik 

Socialpedagogikens eftersträvan efter att hjälpa de stödbehövande att vara inkludera i 

samhället, och få tillgång till ”det normala livet” är tillämpbart med de bostadslösa. 
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Den tvärvetenskapliga socialpedagogiken är en vetenskap som ligger någonstans mellan 

det sociala och det pedagogiska. Det finns flera olika vetenskaper som har inspirerat so-

cialpedagogiken och man kan säga att den ”sociala” sidan har inspirerats av bl.a. socio-

login, socialpsykologin, socialt arbete, och den pedagogiska sidan i sin tur har inspirerats 

av pedagogiken. Till skillnad från den traditionella pedagogiken begränsas inte socialpe-

dagogiken sig till lärande inom klassrummet, utan rör sig ute i samhället där det finns 

olika människor. Socialpedagogiken baserar sig också på tron att alla hela tiden har möj-

lighet att lära sig något, oberoende av vem, var och när det är frågan om. 

Payne (2008:89) beskriver socialpedagogiken på följande sätt: "[…] en generell teori för 

socialt arbete som koncentrerar sig på socialt arbete som en utbildnings- och utveckl-

ingsprocess." Jämfört med traditionella utbildningsväsen skiljer socialpedagogiken sig 

ganska markant, eftersom lärande inom socialpedagogiken är informell och inte direkt 

bygger på ett mål att kvalificera brukaren, fokusen ligger istället på individuell utveckling 

och tillrättaläggande av det. Socialpedagogiken konstaterar ett samband mellan hur den 

personliga- och sociala utvecklingen motverkar social utestängning. (Payne 2008) 

Eriksson et al. (2004:9) beskriver socialpedagogiskt arbete på följande sätt: ”Socialpeda-

gogiskt arbete har beskrivits dels utifrån ett förändrings- och utvecklingsinriktat perspek-

tiv där individens integration i samhället står i centrum, dels som ett sätt att lyfta fram, 

stödja och medverka till att individer och grupper utvecklar sina egna resurser d.v.s. ett 

mobiliserande perspektiv”. Mobiliseringen handlar om individers, familjers eller större 

gruppers möjlighet att förflytta sig inom samhällets olika sociala- och kulturella klasser 

för att uppnå större jämlikhet (Aldridge 2001). Trots den stundvis individuella fokusen 

av socialpedagogiken ligger det alltså i bakgrunden en överordnat strävan att få männi-

skor socialt deltagande, få deras röster hörda, och slutligen åstadkomma med social för-

ändring. 

Självbestämmande kan kopplas till socialpedagogiken genom att det ges möjlighet till 

utveckling och förändring. En annan väsentligt punkt är att självbestämmande eftersträvar 

makt och möjligheter för brukarna. 
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4.2 Självbestämmande 

Självbestämmande definieras på flera olika sätt, men den huvudsakliga innebörden är att 

individens agerande är ett resultat av egna beslut. Användningen av begreppet varierar 

däremot beroende på vem som skriver. Dess nära släktskap till autonomi, självständighet 

och frihet m.m. gör begreppet ännu mera svårdefinierat. Jag har valt att använda mig av 

Landelius (1996:40) definiering som menar att autonomi och självbestämmande egentli-

gen är två begrepp som uttrycker samma sak; människans rätt att bestämma över sig själv. 

Det finns dock andra som menar att det finns en skillnad mellan autonomi och självbe-

stämmande. I nationalencyklopedin beskrivs autonomi som självständighet och obero-

ende, medan självbestämmande beskrivs som rätt att bestämma över sig själv (Autonomi 

2015; självbestämmande 2015). 

Enligt Spicker kan självbestämmande ses som en ideologi med en rad associerade värde-

ringar och idéer. Bland dessa kluster av olika idéer, anser Spicker att frihet är den mest 

centrala. Frihet kan vidare spjälkas upp i tre teman; det första är frihet från tvång, dvs. att 

man handlar utifrån sina egna övertygelser och värderingar. Den andra punkten är frihet 

att agera själv, som handlar om individens egna förmågor eller begränsningar att handla. 

Den tredje punkten är psykologisk frihet och med det förstås människor endast vara fria 

om möjligheten finns till det, i detta sammanhang begränsar t.ex. beroende till rusmedel-

individens egen frihet. Sammanfattningsvis kan självbestämmande ses som att en person 

är psykologisk kapabel att göra beslut, och har makten att göra så, och är inte förhindrad 

eller beordrad att göra annat (Spicker 1990:222). 

Det finns många olika teman inom självbestämmande, jag har i genomgången av litteratur 

hittat någon genomgående teman som särskild relevanta i diskussionen i samband med 

bostadslösa och som dessutom hjälper besvara mina forskningsfrågor. Dessa teman har 

jag systematiserat i underrubrikerna (1) Kapacitet till självbestämmande och begrän-

sande av självbestämmande, (2) self-determination theory och (3) självbestämmande som 

empowerment 
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4.2.1 Kapacitet till och begränsande av självbestämmande 

Ett stort diskussionstema inom forskningen är vilka individer som klarar av att göra egna 

beslut eller handlingar (Beauchamp & Childress 2009). Inom arbete som följer självbe-

stämmandeprincipen utgås det ifrån att alla vuxna har kapacitet till beslutsfattande och 

därför borde ges möjlighet till självbestämmande i alla områden av deras liv. Brukarens 

egna övertygelser och värderingar bevaras när detta är fallet (Johnson 1995). Beauchamp 

& Childress problematiserar dock att det ibland kan vara önskvärt om personalen inte 

respekterar brukarens självbestämmande, utgående ifrån individens bästa. Till detta lyfts 

aktivt missbrukande brukare eller individer med intellektuella funktionsnedsättningar 

fram som exempel (Beauchamp & Childress 2009). 

Man kan dela in begränsningen av självbestämmande in i intern och extern. Den interna 

begränsningen syftar på begränsningar som finns inne i individen själv t.ex. ens egen 

avsaknad av kapacitet till att göra beslut. Den enskildas förmåga kan vara nedsatt av t.ex. 

missbruk eller psykisk sjukdom (Landelius 1996:48 f.). Den externa begränsningen är 

något utanför individen själv, här är bl.a. personalens makt mycket centralt. Utövande av 

självbestämmande kräver kunskap och förmåga. Kapacitet står för en persons förmåga att 

göra beslut och handla på dessa. Det kan bero på förmågor såsom intelligens, förståelse 

och färdighetsnivå eller så kan det handla om en person psykiskt klarar av att göra beslut. 

Om någon inte har de nödvändiga egenskaper eller psykologiska komponenter och tror 

sig vara oförmögen att slutföra en handling, kommer människan naturligtvis inte ens för-

söka (Spricker 1990). 

 

Vid övervägning av en individs kompetens ser man på huruvida individens kognitiva 

egenskaper är tillräckliga. Övervägande om brukare är kompetenta till att göra beslut själv 

anser Beauchamp & Childress sker systematisk. Bedömningsgrunden delas in i tre delar; 

brukarens förmåga att beskriva vad man vill, brukarens förmåga att förstå information 

och förstå sin situation, och slutligen att brukaren ska kunna göra beslut baserat på en 

bedömning av konsekvenser till följd av beslutsfattande. Med detta synsätt anser man att 

vissa individer inte tillräckligt ser vilka konsekvenser deras val kan medföra i jämförelse 

med s.k. ”neurotypiska”, ”friska” eller ”normala” (Beauchamp & Childress 2009). Det 

finns dock en risk att omgivningens önskemål får högre prioritet än brukarens egna öns-

kemål (Bakk & Grunewald 2000). Inskränkningar i människors självbestämmande kan 
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ske i förebyggande syfte t.ex. om man tror att brukaren inte klarar att ta hand om sig själv 

eller står i risk för att skada sig själv (Johnson 1995). 

 

I Adams (2003) poängteras det att det finns en spänning i förhållande mellan 

empowerment-orienterade arbetssätt och minimaliserande av risker. Utmaningen ligger i 

att få båda dessa att koexistera; brukarnas behov av trygghet behöver inte utesluta eller 

märkbart begränsa eftersträvan att ge dem möjlighet till att få så mycket kontroll över 

sina egna liv som möjligt. Problemen uppstår när riskhanteringen fungerar som 

kontrollerande och motverkande av empowerment. Detta kan illustreras genom den lilla 

men betydliga skillnaden mellan att planera och utöva på brukarens vägnar eller med 

brukaren själv. Samtidigt kan man tänka sig att brukaren önskar leva ett liv som innebär 

mera risker, denna valfrihet ger i sin tur brukaren en upplevelse av bättre livskvalitet och 

ökad självbestämmande även om det är mera riskfylld. (Adams 2003:4) 

4.2.2 Self-determination theory 

Self-deterimination theory (SDT) är en motivationspsykologisk teori som lyfter fram mo-

tivation i självbestämmande. Teorin hjälper skapa en förståelse vad som är självbestämt 

och de olika former omgivningen försöker bestämma eller kontrollera individen. 

 

Främst tar teorin utgångspunkt i att motivation inte är något som kan mätas i mängd, utan 

är något som det finns olika typer av; intern och extern. Mycket av forskningen inom 

fältet grundar sig på ett kritiskt ställningstagande mot den utbredda användningen av ex-

tern motivation och hur detta inte nödvändigtvis är effektivt eller bra för människan. 

Dessa inkluderar externa metoder som bl.a. kontroll, övervakning, evaluering och konst-

gjorda belöningar. (Ryan & Deci 2009; Deci & Ryan 2000) 

 

Enligt Ryan & Deci (2009) är människor nyfikna organismer som aktivt söker efter svar 

i vår omgivning och oss själva, och denna inneboende drivkraft stöder vår naturliga be-

nägenhet till anpassning och utveckling. Deras forskning poängterar att man kan använda 

sig av denna inbyggda drivkraft. Ryan et al. (2008:2 f.) argumenterar att vi har psykolo-

giska behov av att känna kompetens, autonomi och social meningsfullhet. På samma sätt 

som våra behov av näring, kan vi förstå våra psykologiska behov som vårt behov för 
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social näring. Denna näring är essentiellt för vår utveckling, integritet och välmående. 

Vidare argumenteras det för att när vi gör internt motiverande aktiviteter känner vi att 

dessa behov blir tillfredsställda. När individer känner att deras psykologiska behov stöds 

har det blivit associerat med bättre mental hälsa, mindre depression, ångest, och soma-

tiska symptom, bättre livskvalitet och bättre hälso-relaterade resultat. 

 

Kortfattat handlar känslan av autonomi i detta hänseende om att känna att man är ur-

sprunget bak sitt beteende, känslan av kompetens handlar om att känna sig effektiv, och 

social meningsfullhet handlar om en känsla av att andra bryr sig och tar hand om en (Ng 

et al. 2013:292). 

Om social meningsfullhet säger dessutom Ryan et al. (2008:3) att förhållande mellan per-

sonal-brukare är viktigt redskap. I hälsovård är detta speciellt sant, eftersom sårbara indi-

vider ofta har brister i teknisk expertis och ser därför efter input och guidning av profess-

ionella. I denna process är det viktigt att känna sig förstått, uppleva respekt och att någon 

bryr sig om en. Detta för att forma upplevelsen av kontakt och tillit. Betydelsen av social 

meningsfullhet på brukarens öppenhet till information och sannolikheten att samtycka till 

rekommendationer är därför hög. 

I Deci & Ryan (2000) står det om hur motivations strategier som belönar och bestraffar 

undergräver individers autonomi och leder till icke optimala resultat, såsom minskat in-

tern motivation, mindre kreativitet och sämre problemlösningsförmåga. I kontrast, genom 

att ge valmöjligheter, samt använda sig av positiv feedback styrkas upplevelsen av själv-

initiering vilket leder till tillfredsställelse av autonomi-behovet som leder till mera posi-

tiva resultat. Det är däremot inte omöjligt att göra aktiviteter som ursprungligen inte var 

internt motiverande att göra. Detta beskriver Ryan & Deci (2009:172) som internali-

sering, vilket innebär en process där man assimilerar icke internt motiverade aktiviteter 

och värderingar från den sociala miljön. Detta händer när individer befinner sig i miljö de 

känner sig säkra, viktiga och tagna hand om, eller som forskarna benämner som social 

meningsfullhet. I dessa miljön uppstår viljan att internalisera kunskapen och metoderna 

av dom runt sig. 
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Deras kritik mot extern motivation omfattar som sagt en rad metoder. Deras forskning 

visar att materiella belöningar tenderar att minska intern motivation, medan positiv feed-

back på prestationer tenderar att antingen bibehålla eller förbättra den. När belöningar 

används för att uppmana aktiviteter, upplever man att man förlorar autonomi, vilket också 

sker när man evalueras eller utsätts för socialt press, m.m. I motsats till när människor 

upplever att själv få välja och det inte finns något externt press, i dessa fall behålls intern 

motivation. Negativ feedback, i synnerhet i syfte att kontrollera är något som minskar 

individens känsla av kompetens och undergräver deras interna motivation. Forskningen 

har testat en rad andra metoder som har negativ effekt på den interna motivationen, dessa 

är bl.a. hot om straff, tidsfrister och externt placerade mål. Dessa upplevs alla som kon-

trollerande beteende istället för att stöda självinitiering och alla undergräver den interna 

motivationen (Ryan & Deci 2009:174). 

För att få en nyanserad bild av motivation har den externa motivationen även sorteras i 

fyra olika typer; extern-, introjicerad-, identifierat-, och integrerad styrning. Graden av 

internaliseringen varierar mellan de olika kategorierna. Den första kategorin, extern styr-

ning, innebär att handla för att få belöning eller undvika straff, här är det tydligt externt 

motiverat och kontrollerat. Den andra kategorin, introjicerad styrning, är delvis interna-

liserad eftersom beteende är styrd av ångest och undvikande av skam eller skuld för miss-

lyckande, och belöning kommer i form av stolthet och ego-inflation för succé. I denna 

kategori är det individen som har internt-kontrollerande mekanismer och skapar en press 

med att koppla självkänslan till utfall av handlingar. Eftersom människors beteende är 

externt förändrat, är även denna kategori relativt kontrollerat av omgivningen ändå. Den 

tredje kategorin, identifierat styrning, handlar om när människor har identifierat värdet i 

det önskade beteende och har till större del godkänt det som deras eget. Detta är en relativt 

autonom form av styrning, eftersom människor känner själv av en vilja och självbekräf-

telse när agerande är i ackord med identifierade beteende och värderingar. Den sista ka-

tegorin, integrerat styrning, är den mest autonoma formen av den externa motivationen. 

I denna kategori har inte människor enbart identifierat värdet och styrningen av beteende, 

men har också tagit till sig det och integrerat det i samband av vem man själv är. Integrerat 

extern motivation har många likhetsdrag med intern motivation, människor upplever bl.a. 

båda som fritt valda. Variationen ligger i att intern motivation är intresse, dvs.  människor 

gör dessa aktiviteter för att de är engagerande och fascinerande. Medan integrerad extern 
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motivation utförs av den orsak att de upplevs som uppskattade eller ses på som personligt 

viktigt och relevant till att nå självvalda mål (Ryan & Deci 2009:176 f.; Ryan et al. 

1997:712). 

Tabell 4. Self-determination theory översikt (Ryan & Deci 2009:177). 

Utan  

motivation 
Extern motivation 

Intern mo-

tivation 

Ingen styrning 
Extern  

styrning 

Introjicerad 

styrning 

Identifierat 

styrning 

Integrerat 

styrning 

Intern styr-

ning 

Avsaknad moti-

vation 
Kontrollerat motivation Autonom motivation 

Lägsta relativ autonomi --------------------------------------- Högsta relativ autonomi 

 

Figuren visar de fyra typerna av extern motivation, tillsammans med intern motivation 

och utan motivation, vilket innebär avsaknad av intention och motivation. De sex kon-

cepten är arrangerade längs ett spektrum av relativ autonomi. Utan motivation saknar helt 

i autonomi, intern motivation är högst autonom medan de fyra typerna av extern motivat-

ion är grupperade mellan utan motivation och intern motivation. 

Ryan & Deci (2009) skriver att tillrättaläggande av miljön, där man stöder människors 

autonomi, kompetens och deras känsla av social meningsfullhet är centralt inom SDT. 

Klimat som känns accepterande, stödande och uppmuntrande får människor att reagera 

positivt. Positiva effekter är bl.a. psykiskt välmående och bättre resultat i själva aktivite-

ten. Att formulera de önskade målen som mera interna istället för externa mål har också 

positiv effekt på prestationsförmågan. 

4.2.3 Självbestämmande som empowerment 

Självbestämmande är samtidigt ett arbetssätt för att styrka individens egna resurser. Över-

låtelse eller delning av makt är centralt inom självbestämmande, som i sin tur liknar 

mycket på hur man arbetar enligt konceptet empowerment. 

 

Beauchamp & Childress säger att respekt för en individs självbestämmande innebär re-

spekt för individens åsikts- och valfrihet. Respekt av självbestämmande kan förstås som 
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frihet från yttre påverkan. Styrkande av människors självbestämmande kräver både re-

spekterande attityder och handlingar. Det betyder i praktiken att arbeta på ett sätt som 

respekterar och stöder individer att stå för sina åsikter och göra självständiga beslut. Själv-

bestämmande inom socialt arbete kan tolkas som graden av självständighet i förhållande 

till personalens makt. Denna makt kan ta sig uttryck i form av beslutsfattande eller med-

verkan i brukarens valmöjligheter. Om en individ är självständig betyder det följaktligen 

att individen är fri från påverkan från andra och agerar enligt sin egen fria vilja. (Beau-

champ & Childress 2009) 

 

En förutsättning för självbestämmande är att brukaren måste bli informerad om vad det 

finns för alternativ, dessutom krävs det att alternativen är rationella i den meningen att de 

är till nytta för den enskilde. Beauchamp & Childress diskuterar konceptet informerat 

samtycke, vilket innebär att brukaren får information om valmöjligheter. Det grundar sig 

på att innan man kan välja något måste man få den relevanta informationen som besluts-

fattande kräver. Det informerade samtycket hjälper med att undvika missuppfattningar, 

tvång och manipulationer. (Beauchamp & Childress 2009) 

Att vara fullständigt utan påverkan som personal är orealistiskt och inte nödvändigtvis 

ändamålsenligt. Genom att enbart vara närvarande brukaren kan det påverka brukaren att 

agera annorlunda än vad han eller hon ville gjort ensam. Det väsentliga inom självbe-

stämmande-orienterade verksamheter är ändå att man inte styr brukaren för mycket i en 

önskad riktning, utan låter brukaren själv vara med i beslutsfattandeprocessen. Rollen 

man har som professionell ska ideellt sätt vara att finnas tillgänglig som stöd och rådgi-

vare. Det är en hårfin gräns man går när man ger råd till brukare. Framgångssättet betyder 

mycket; hurdan man presenterar sina råd och vilka förväntningar man har och vad som 

händer om de inte blir besvarade. (Spicker 1990) 

 

Almqvist et al. (2004) beskriver hur självständighet är kopplat till individers tro på egna 

förmågor. Detta påverkar i sin tur hur bra en person hanterar nya uppgifter eller motivat-

ionen att prova nya saker. Om individen inte har tro på sig själv eller sina färdigheter 

minskar också sannolikheten att individen ens provar sig nya uppgifter. Människor med 

högre grad av självständighet är därför mera sannolika att ha högre grad av motivation. 

Det är därför viktigt att stöda människors tro på egna förmågor, eftersom det leder till 
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mera motivation som leder till mer försök på nya saker, som i sin tur leder till nya kun-

skaper och färdigheter. 

 

Empowerment kan vara ett redskap till självbestämmande och vice versa. Sedan 1980-

talet har arbetssätt som betonar empowerment fått ett starkt inflytande inom det sociala 

området. En tydlig trend har varit att institutioner ger mer makt till brukare och förhål-

lande mellan brukaren och personalen har blivit mera jämställt. Detta resulterar i att bru-

karens perspektiv får mera utrymme, brukaren anses vara expert i sitt eget liv och sina 

utmaningar (Starrin 2000). Denna nya trend tar tydligt avstånd från det paternalistiska 

förhållningssättet som betonar en under- och överordning där experter och myndigheter 

vet bättre än brukarna själv. Enligt Starrin (2007) kan vi förstå empowerment som mot-

satsen till paternalism. Inom empowerment-baserade verksamheter arbetar personal och 

brukare tätt tillsammans för att utreda brukarens egna resurser och möjligheter att skapa 

förändring. Brukaren ska ta del i att forma sina egna mål och bli medveten om sina utma-

ningar och möjligheter. Det empowerment-orienterade förhållningssättet fokuserar på att 

makten skall delas tillsammans med brukaren och att den professionellas roll är som råd-

givare och handledare (Starrin 2000). Trots att överlåtelsen av makt och självständighets-

görande av brukaren är det däremot viktigt att poängtera att fullständig självständighet är 

mera realistiskt i vissa fall än andra. Samtidigt som en förståelse för det eftersträvade 

målet alltid är att brukaren ska bli så självständig och få uppleva så mycket makt som 

möjligt (Moula 2009:18 f.). 

 

Enligt Miley et al. (2010) finns det en rad olika antaganden om människor och förändring, 

vilka fungerar som grundprinciper för empowerment-orienterat brukararbete. För det 

första förtjänar alla människor bli accepterade och respekterade, vilket också ska prägla 

arbetsrelationen. För det andra är det brukarna själva som känner bäst till sina egna situ-

ationer och är därför bäst lämpade att hitta lösningar på sina utmaningar. Det tredje anta-

gandet baserar sig på att problemen finns i omgivningen snarare än hos brukarna själva 

(Miley et al. 2010:3 f.).  

När det gäller antaganden om förändring säger Miley et al (2010:4) att en liten förändring 

kan få en snöbollseffekt och påbörja en kedja av positiva förändringar. För det andra utgår 

man ifrån att styrkor och potentialen för utveckling finns hos alla människor. För det 



33 

 

tredje handlar det om att ge rätt typ av möjlighet så ökar människors kompetenser och 

slutligen ett antagande som poängterar att förhållande som präglas av samarbetande sti-

mulerar känslan av makt och leder till handlingar. 

5 METOD 

Detta kapitel är ägnat till att beskriva min metodanvändning och processen bak examens-

arbetet. En viktig del av metodkapitlet är att skapa transparens, så det blir tydligt för lä-

saren hur jag kommit fram till mina resultat. Kapitlet presenterar först en genomgång av 

mina metodval, sedan en processbeskrivning, därefter en beskrivning av min analysme-

tod, därefter skriver jag om hur jag gick tillväga att samla in data. Slutligen avslutas ka-

pitlet med etiska aspekter. 

5.1 Metodval 

Jag har valt att använda litteraturstudie som metod för mitt examensarbete. Det är en kva-

litativ metod som innebär att jag samlar in sekundärdata från andra. Sekundärdata är 

material som har studerats och skrivits av andra, exemplar är böcker, tidskrifter, veten-

skapliga artiklar m.m. (Jacobsen 2012). Orsaken till varför jag har valt att använda litte-

raturstudie grundar sig på faktumet att det jag studerar skulle vara särdeles svårt att göra 

på något annat sätt än att använda sig av andra människors studier. 

 

Enligt Friberg (2006:115) handlar en litteraturstudie om att skapa översikt över ett kun-

skapsområde. Det innebär att forska i och orientera sig om forskning inom ett område och 

att sedan bilda sig en uppfattning om vad som studerats, vilka metoder som använts och 

vilka teoretiska perspektiv. Litteraturstudie kan göras på olika sätt. Man brukar skilja 

mellan allmän litteraturstudie, systematisk litteraturstudie och begreppsanalys. De olika 

metoderna används beroende på vilket syfte forskaren har med sin studie. 

 

Jag ansåg att allmän litteraturstudie var bättre lämpad för mitt arbete eftersom det verkar 

som ett bra sätt att få en god allmän bild över forskningsläget på mitt valda forsknings-

område, utan att vara för omfattande som den systematiska litteraturstudien (Forsberg & 

Wengström 2013:27 f.). 
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När man samlar in data själv, har man kontroll över processen och vad informationen ska 

användas till. Detta blir däremot en utmaning när jag använder mig av andras material, 

eftersom andra forskare kan samla in materialet i ett annat syfte än det jag har. Målet är 

att ta fram data som är säker kunskap. Detta utmanar reliabiliteten av min studie (Jacobsen 

2012).  Den begränsade mängden relevant forskning och det selektiva urvalet av studier 

kan också utgöra en svaghet med den allmänna litteraturstudien, det är därför viktigt att 

förklara sin utvalda forskning (Friberg 2006:116). 

 

När det gäller hur material presenteras är det viktigt att göra det på ett så korrekt sätt som 

möjligt. Information som blir tagen ur kontext får en annan betydelse än vad den ur-

sprungligen var menad, detta strider emot etiskt skrivande. Detta innebär bl.a. att inte 

välja bort forskningar eller resultat som man inte håller med om eller som inte understöder 

ens egen studie (Jacobsen 2007:37). 
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5.2 Processbeskrivning 

Jag började examensarbeteprocessen i januari 2015. Processen har inte varit oproblema-

tisk, eftersom jag började på en idé som visade sig svår att slutföra, och jag fick tänka om 

vad jag egentligen ville och hade tid att göra. Nedan finns en figur som illustrerar hela 

processen mitt examensarbete har gått igenom. 

Figur 3. Examensarbete processbeskrivning. 
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5.3 Analysmetod 

Det finns olika tillvägagångssätt att närma sig studiematerialet. Den här studien kommer 

att baseras på en kvalitativ innehållsanalys. Jag använder alltså inte en kvantitativ analys, 

eftersom jag anser att det inte är ändemålmässigt att mäta eller räkna något i mitt arbete. 

Det som är relevant är att kvalitativt analysera det väsentliga i innehållet, i det här fallet en 

undersökning av självbestämmande inom de två respektive modellerna. Eftersom innehållet 

om självbestämmande också jämförs mellan interventionerna, har min analys en komparativ 

design. Med att jämföra likheter och skillnader gällande olika kategorier av självbestäm-

mande mellan bostad först- och trappstegsmodellen är målet att objektivt presentera hur 

mycket självbestämmande det finns i modellerna. Ett mål med analysen är dessutom att skapa 

en förståelse tillräcklig bred för att besvara mina ställda frågeställningar. 

 

Analysens roll är att skapa förståelse i det som står i texterna. Det är viktigt att systema-

tisera och organisera texten så att den blir mer åskådlig. Gemensamt för all kvalitativ 

analys är att man växlar mellan att se individuella delar och se helheten de bildar, detta 

kallas hermeneutisk analys (Jacobsen 2007:135). Den hermeneutiska analysen kan visu-

aliseras med den s.k. hermeneutiska cirkeln: 

 

Figur 4. Hermeneutiska cirkeln (Jacobsen 2007:135). 
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Enskilda enheter betyder inte så mycket i det stora och hela, men när de kopplas till hel-

heten bidrar enheterna en del av pusslet. Fram och tillbaka från enskild till helhet har jag 

gått för att försöka tolka de enskilda delarna i studierna till att betyda något för mitt arbete. 

Efter man har vald ut sitt material, blir det väsentligt att se vad som är lika och vad som 

skiljer dem åt. Innehållsanalys handlar om att göra upp kategorier av texten och försöker 

hitta samband mellan dessa kategorier (Jacobsen 2007:134 f.). Jacobsen (2007:146 ff.) 

kallar detta steg för tematisering, där man reducerar texten ned till det viktigaste tematiska 

enheterna. Syftet här är att strukturera och förenkla innehållet. Jag ansåg innehållsanalys 

var en bra lämpad analysmetod för mitt arbete eftersom det gör den stora mängden 

material lättare fattbart och lättare att arbeta vidare med. 

Jag jämför vissa specifika element som berör självbestämmande i modellerna. I samband 

med detta får läsaren också bekanta sig med de centrala likheterna och skillnaderna mel-

lan modellerna. Kategoriseringarna har samband med tema som finns i mina frågeställ-

ningar och innehållet har som syfte att besvara mina frågor. 

 

I jämförelsen av forskningsmaterialet letar jag efter likheter och skillnader på resultat, 

åsikter och om det finns variationer mellan resultaten. Den sista del av analysen handlar 

om att ta reda på varför dessa skillnader finns (Forsberg & Wengström 2013). 

 

En utmaning vid kvalitativa studier jämförd med kvantitativa är att forskaren har en 

mycket mera aktiv roll i studien, dvs. det finns en risk att resultatet blir påverkad. I min 

studie krävs det en viss individuell tolkning (Jacobsen 2007). 

5.4 Datainsamling 

Insamlingen av data har en central roll för det slutliga arbetet. Man kan urskilja proces-

sen i två steg: den inledande och den egentliga litteratursökningen. Det första steget 

handlar om att skaffa sig en översikt över forskningsområdet. I detta steg blev jag be-

kant med bakgrundsinformationen och fick bättre grepp om området jag studerar. Under 

den egentliga litteratursökningen riktar fokus sig på att söka fram den slutliga mängden 

litteratur (Friberg 2006:46 f.). 
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Jag började den inledande sökningen januari 2015, här sökte jag upp generell bakgrunds-

information om de bostadslösa. Böcker gav bra överblick och generell kunskap om min 

målgrupp och närliggande relevant information såsom bostadspolitik och socialpolitik. 

Det var här jag först fick reda på om modellerna. I den andra fasen, eller den egentliga 

litteraturstudien sökte jag mera specifik kunskap om det tema jag studerade. 

Jag valde att söka i databasen EBSCO och gjorde också en manuell granskning av tid-

skriften european journal of homelessness eftersom artiklarna publicerad i denna tidskrift 

inte hittades i EBSCO och tidskriften utgör ett viktigt organ i forskning kring bostadslösa. 

Sökorden jag använde mig av var en kombination av homeless, self-determination, con-

sumer choice, choice. Eftersom jag ansåg att det fattades material gällande självbestäm-

mande och missbruk tog jag ett sista sök med orden harm reduction & abstinence och 

hittade här artikeln (Greenwood et al. 2005). Min första tanke var att man borde hitta 

många relevanta artiklar med användningen av sökordet self-determination, men det var 

få relevanta träffar med detta sökord. Consumer choice visade sig vara ett bättre begrepp 

att söka fram relevanta artiklar som behandlar det tema jag studerar. Consumer choice 

verkar vara en lingvistik som man använder inom bostadslösforskningen när man disku-

terar denna tematik. Jag sökte först med modellernas namn som sökord, men eftersom det 

inte gav vettiga resultat exkluderade jag dessa sökord och gallra istället igenom mina 

valda artiklar för att se att det fanns diskussion om modellerna och eller diskussion om 

självbestämmande eller valmöjligheter. Jag kombinerade orden med den booleska opera-

torn AND. 

De specifika kriterier jag använda mig av i sökningen i EBSCO var: 

 Publicerad år 2004 framåt 

 Full text 

 Vetenskapliga artiklar 

 Peer reviewed 

 Engelska som språk 

 Geografi begränsades till västerländska länder 
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Jag gick över titlarna på träffarna för att bedöma vilka som var relevanta. Många artiklar 

öppnade jag upp och granskade närmare för att göra det slutliga beslutet. En tabell som 

ytterligare synliggör min sökningsprocess hittas i bilaga 2. 

5.5 Etiska aspekter 

I en litteraturstudie handlar de etiska övervägande om materialet som används och hur 

man väljer att presentera det. Enligt Jacobsen (2007) finns det tre grundläggande etiska 

krav inom all vetenskapliga forskning: skydd av privatlivet, informerat samtycke och krav 

på korrekt presentation av data. Det mest väsentliga för mig som skriver en litteraturstudie 

är den sistnämnda punkten. Informationen man bestämmer sig för att återge ska present-

eras på ett fullständigt och korrekt sätt. Detta betyder att resultat inte får förfalskas eller 

användas ur kontext. Jacobsen betonar dessutom öppenhet i undersökningsprocessen, att 

man ska beskriva vilka val man gör och varför (Jacobsen:32 ff.). 

 

Enligt Forsberg & Wengström (2013:70) måste dessutom tre etiska överväganden göras 

när det gäller urval och presentation av resultat. För det första måste artiklarna visa att 

etiska riktlinjer har följts eller att tillstånd från etisk kommitté har ansökts. För det andra 

ska alla artiklarna som ingår i litteraturstudien redovisas och för det tredje ska resultaten 

presenteras oberoende om det stöder eller inte stöder forskarens egen åsikt. I min studie 

har jag följt de grundläggande etiska kraven och de etiska övervägandena. 

 

6 RESULTAT 

Jag har studerat åtta artiklar från olika bakgrunder för att få en bred förståelse av självbe-

stämmande mellan modellerna. Artiklarna kommer från olika vetenskapliga tidskrifter 

och representerar flera vetenskapsgrenar och yrkesbranscher. Min studie har försökt 

fånga tematiken både på ett teoretiskt plan såväl som på ett empiriskt plan. Resultatdelens 

funktion är att använda andra människors forskningar som empiri för att få en inblick i 

”den verkliga världen”. Här är inte min funktion att ifrågasätta eller kommentera innehål-

let, men fokusera på att presentera det objektivt och systematiskt. 
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Artiklarna har numrerats från 1-8 för att göra det lättare att jämföra. I bilaga 1 finns en 

översikt över de artiklar som ingår i min analys. Bilagan ger också en kort presentation 

på studierna bakom varje artikel samt deras mål och syfte. Sex av mina valda åtta studier 

har använt sig av en kvalitativ forskningsmetod (1,2,3,5,7,8), medan en studie är kvanti-

tativ. En av studierna är både kvalitativ och kvantitativ. 

Artiklarna har valts för att få besvara på mina frågeställningar om självbestämmande i 

modellerna. Jag har sedan identifierat tre olika teman i anknytning till modellerna. Första 

temat handlar om synsätt på de bostadslösa, vilket handlar om hur synen på bostadslösa 

påverkar deras möjligheter till självbestämmande. Det andra temat handlar om brukarnas 

valmöjligheter, vilket diskuterar huruvida brukarna kan själva bestämma om sitt boende, 

missbruk och vilka socialtjänster den använder. Det tredje temat diskuterar effekterna av 

självbestämmande, alltså vad självbestämmande leder till för effekter på de bostadslösa. 

Alla dessa teman har jag dessutom underrubriker till. En förtydliggörande bild av min 

resultatredovisning finns nedan: 

 

Figur 5. Resultatredovisning. 

6.1 Synsätt på de bostadslösa 

Hur mycket brukaren själv får bestämma är beroende av omgivningens synsätt på bo-

stadslösa. Jag har identifierat två olika teman där synsätten mellan bostad först– och 

trappstegsmodellen varierar. Det första temat handlar om man ser brukaren som kompe-

tent och som en expert över sitt eget liv. Synsätt om brukares kompetens och expertis 

diskuteras i hälften av artiklarna (1,2,3,8). Det andra temat handlar om hur man förhåller 

sig till brukarens användning av rusmedel. Detta diskuteras i fyra olika artiklar (1,2,5,7). 

Till dels kommer synssätt angående hur interventionerna tänker åtgärda bostadslösheten 

inom interventionerna också fram i diskussionen. 
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6.1.1 Kompetens och expertis 

Hansen Löfstrand & Juhila (1) skriver att synsätt på brukares kompetens leder till 

huruvida brukaren ges möjlighet till att fatta egna beslut. Vidare visar forskarna på en 

väsentlig skillnad i förhållningssätt på brukarens kompetens i de två olika interventions-

modellerna. I trappstegsmodellen ses brukaren på som icke kompetent och förväntas göra 

dåliga och felaktiga val om chansen ges. Däremot anser man kunna skapa en kompetent 

brukare genom beteendekorrigering. Detta till skillnad från bostad först–modellen som 

ser brukare som kompetenta från första stund. 

 

I boendetrappan blir syftet att göra brukaren redo för boende eller ”bostadsvärdig” (1,3). 

I studien av Padgett (3) nämns det att den vägledande principen i boendetrappan är skap-

andet av ”den ansvariga beslutsfattaren”. Denna skapas genom påtryckning för att för-

säkra trohet till samtycke av medicinering, abstinens, utegångsförbud och obligatorisk 

urinprov bland andra reglar. 

 

Hansen Löfstrand & Juhila (1) har identifierat att bostad först betonar brukarnas kompe-

tens och att detta är ett alternativ till den traditionella vårdmetoden. Inspirationen för 

självbestämmande som metod kan förstås som något som har hämtas från arbete med 

psykiskt sjuka. Nelson (8) beskriver att utvecklingen av bostadsåtgärderna till stor grad 

påminner om den de-institutionalisering som skett i arbetet med psykiskt sjuka. Det har 

skett en fundamental förändring av sociala system, där människor inte längre ses som 

patienter beroende av andras hjälp utan som kompetenta individer kapabla att göra beslut 

i deras egna liv. Såväl bostadslösa som psykiskt sjuka har getts en mer aktiv roll i plane-

ringen av tjänster och service som berör deras eget liv. Makten, rösten, beslutsfattande 

och kontrollen har överlåtits från tjänstgivare till brukare. Nelson (8) poängterar dessutom 

tron på brukarens kompetens i sig själv som en vårdande effekt. En ökande mängd forsk-

ning visar på att detta är inte endast filosofiskt och konceptuellt tilltalande utan det kan 

också visa på positiva utfall. 

 

Kontroversiellt poängterar Hansen Löfstrand & Juhila (1) att beteendekorrigering även 

finns i bostad först-modellen, trots att modellen har skapats för att ersätta den ”dömande 
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och felaktiga” boendetrappan. Detta baserar forskarna på att valmöjligheterna inte är obe-

gränsade i bostad först – modellen heller. Eftersom möjligheten till vräkning samt ute-

slutning från programmet existerar också i bostad först-modellen. Bilden om att individen 

är kompetent och ansvarfull kan bli utmanad om personen ständigt fattar dåliga beslut 

och blir vräkt från sin lägenhet. Personen tillåts inte misslyckas gång på gång utan kon-

sekvenser. Detta kan förklaras som att det inte är så förvånande om den första lägenheten 

misslyckas, inte heller den andra, men när man kommer till den tredje så är det inte längre 

säkert att teamet har den samma tron på brukaren längre. 

 

Till försvar för denna kritik har man påpekat att ett så kallad ”misslyckande” uppkommer 

när personen bryter mot allmänna hyresregler och inte mot regler skapade av intervent-

ionen. Padgett (3) menar att vräkningar från lägenheter inte utgör en brist i programmet, 

eftersom ordinära hyresgäster också skulle bli avhysta vid t.ex. droghandel eller vanvård 

av lägenhet. Dessutom hamnar personerna inte på gatan utan till en annan bostad i pro-

grammet. Bostad först – program kan inte alltid skydda individen om den inte t.ex. betalat 

sin hyra eller förstört egendom, däremot ställer den inte ytterligare regler för individen. 

Efter man gång på gång har blivit omplacerat i nya lägenheter blir det gradvis viktigare 

för brukaren att övertyga personalen om att det är annorlunda denna gången. Pleace (2) 

medger däremot att båda modellerna har inslag av beteendekorrigering men preciserar att 

sättet förändringar åstadkommas är dock radikalt annorlunda. Pleace skriver vidare att 

inom bostad först finns eftersträvade mål om att ge bostadslösa möjligheten att få leva 

som normala människor, i vanliga lägenheter och grannskap, istället för att tvinga män-

niskor agera inom en begränsat ram av normativt beteende. 

 

Pleace (2) skriver att kontroll är tungt förankrat i trappstegsmodellen medan bostad först-

modellen är nära det motsatta med sin starka betoning på brukarens egna val. Liknande 

säger studien Hansen Löfstrand & Juhila (1) att bostad först-modellen ser brukaren som 

expert i sitt eget liv med sina egna målsättningar, önskemål, och tillvägagångssätt. Medan 

i trappstegsmodellen framträder personalen som experterna som vet bäst vad som borde 

göras och eftersträvas. 
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Greenwood et al. (6) skriver att trappstegsmodellen baserar sig på ett antagande att om 

man skulle ge valmöjligheter till bostadslösa, kommer de att fatta dåliga beslut som re-

sulterar i en försämring av sina psykiatriska symptom samtidigt som deras tid som bo-

stadslös skulle förlängas. Medan Watson et al. (5) skriver att ingen kan veta på förhand 

vem som ”lyckas” och vem som inte. Människors inneboende kompetenser syns inte på 

utsidan och människor måste först få en chans innan man kan veta. Padgett (3) säger att 

bostad först inte är en universallösning, och att det alltid vill finnas en liten minoritet av 

brukare vars beroende, kognitiva försämring, eller trauman är för omfattande för att klara 

av ett självständigt liv. 

 

Enligt Padgett (3) har bostad först i vissa delar av den kritiska akademiska värld fram-

ställts som en cynisk modell, som gör det smutsiga arbetet för staten, genom att sopa upp 

bostadslösa från gatorna och förföra dem med stora löften. I detta hänseende blir bostad 

först en modell som för en repressiv social agenda för att ytterligare isolera och margina-

lisera de som anses mindre värdiga. En annan kritisk synpunkt är att modellens utbredning 

och popularitet kan delvis också förklaras genom att den effektivt lyckats få människor 

bort från gatan och genom att vara kostnadseffektiv. Synen på brukaren som kompetent 

blir i detta syfte bara en ursäkt för att sopa undan brukare. 

6.1.2 Användning av rusmedel 

Det står klart i artiklarna att boendetrappan inte tolererar användning av rusmedel och 

brukaren blir sanktionerad som resultat (2-7). I studierna står det att boendetrappan menar 

att självständigt boende först förutsätter behandling av beroende. Brukaren anses redo till 

boende endast efter en period av behandling av sitt beroende och påvisat nykterhet. 

 

Lika klart uppkommer det i artiklarna det motsatta tillvägagångssättet i bostad först – 

modellen. Där användning av rusmedel är tillåtet (1-7). Henwood et al. (7) lyfter fram ett 

av de tydligaste tecknen till hur öppna bostad först är till användning av rusmedel. Som 

en del av skadereduktionen ges det ut rena nålar till missbrukare, metadon för heroin 

användare eller nikotin plåster för cigarett rökare. Forskarna Hansen Löfstrand & Juhila 

(1) anser att förhållningssättet som syns i bostad först är att det finns ett mervärde i bru-

karnas valfrihet som väger mer än behovet för att kontrollera brukaren. Pleace (2) skriver 
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att i princip kan en brukare vara bosatt i bostad först utan att någonsin upphöra sitt miss-

bruk.  

 

Studien Henwood et al. (7) lyfter fram att bostad först-modellen förstår att brukare kan 

befinna sig i olika rehabiliteringsskeden och att tvångsvård eller abstinens inte nödvän-

digtvis är den mest effektiva rehabiliteringsmetoden. Vidare betonas det att återfall inte 

behöver tolkas som ett misslyckande, utan kan förstås som ett vanligt moment i vägen till 

ett drog- eller alkoholfritt liv. Vidare nämner Henwood et al (7) att en viktig del av ska-

dereduktionen är att uppskatta all reduktion i användning och att detta ses på som positiva 

framsteg, trots det inte handlar om absolut nykterhet. Studien (7) betonar dessutom att det 

är felaktigt att se skadereduktion som ett hinder för abstinens. Skillnaden är att abstinens 

ska vara självvald och inte påtvingad. Det är alltså inte omöjligt att välja att fullständigt 

avstå från användning av alkohol eller droger, men det finns också möjligheten att an-

vända, utan de negativa sanktionerna från interventionens sida. Det lyfts även fram att 

fullständig abstinens är det enda som fungerar för vissa. 

 

I studien Watson et al. (5) lyfts skadereduktion fram som ett verktyg som förbättrar för-

hållande mellan brukare och personal, eftersom brukarna inte behövde vara rädd för 

sanktioner eller att bli dömd. Som i sin tur öppnar upp för sannolikheten att brukarna kan 

och vill prata om problem utan att vara rädd för sanktion eller att bli dömd. Det lyfts fram 

som viktigt inom bostad först–modellen att visa stöd och tolerans. Genom detta skapas 

en öppen och ärlig miljö, där brukaren kan prata om sina återfall och andra svårigheter 

(2,5,7).  

 

Henwood et al. (7) lyfter i sin studie fram hur boendetrappans personal tvekade på inter-

ventionens effektivitet. Eftersom den miljö som människors missbruk behandlas inte är 

naturlig och att missbruket är mycket svårare att behärska utanför institutionen. I samma 

studie berättade personal i boendetrappan hur många bostadslösa antigen tvingas ingå i 

intensiva behandlingar som avvänjning eller att de avskriver sig helt från programmet. 

Denna polarisering upplevde några som stel och lite väl rigid. De upplevde sig generellt 

fundersamma ovanför reglerna inom systemet, men de åberopade aldrig skadereduktion 

som ett alternativt tillvägagångssätt. Samtidigt uppkommer det i samma studie att det 
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finns personal i bostad först – programmet som är osäkra på sin roll, eftersom de ibland 

kände att de inte gjorde tillräckligt då de inte lyckades få brukare att påbörja behandling. 

6.2 Bostadslösas valmöjligheter 

I min litteraturstudie är det tydligt att det finns mindre valmöjligheter inom trappstegs-

modellen i jämförelse med bostad först-modellen (se bl.a. 3,4,6). Pleace (2) porträtterar 

bostad först som en intervention, där man hyser respekt för brukarna och deras val.  Detta 

tar sig i uttryck genom att individen kan påverka saker som rör ens eget liv, t.ex. bland 

annat genom att välja boendeform och vilka socialtjänster den vill använda. Synsätt som 

är öppna för att brukaren får bestämma, ger ökade valmöjligheter för brukaren och ökar 

därför naturligtvis brukarens självbestämmande. 

Jag har delat in brukarnas valmöjligheter i tre olika teman. De fyra artiklarna (1,4,6,8) 

diskuterade valmöjligheterna kring boende, 5 artiklar diskuterade valmöjligheterna till 

användning av rusmedel (4,5,6,7,8) och 4 artiklar diskuterade valmöjligheterna kring ser-

vice användning (5,6,7,8). 

6.2.1 Valmöjligheter angående boende 

Det framkommer i flera studier att de flesta bostadslösa önskar från första början en själv-

ständig bostad (1,8). I boendetrappan är vägen till en egen bostad däremot mycket lång 

och ibland omöjlig för vissa att uppnå (1,4,6). Det grundar sig först och främst på tanken 

att den bostadslösa måste göra sig berättigad till bättre boendeformer och inte vad den 

bostadslösa egentligen vill. Boendetrappan blir därför inkompatibel med brukarens egna 

prioriteringar och önskemål, eftersom tillgång till bostad kräver deltagelse i behandling 

och en lång period med provning.  

 

Studien Greenwood et al. (6) beskriver vägen till ett självständigt liv inom trappstegsmo-

dellen som lång, komplicerat och kan ofta leda brukare att söka sig bort från systemet för 

att återuppta sitt ”normala” liv som en oberoende människa på gatan. I studien (6) lyfts 

det särskilt fram att härbärgen och övergångsboende inte är något som brukarna önskar 

bo i. Härbärgen och övergångsboende kan till och med ha en negativ effekt och minska 
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på möjligheterna till självständigt liv, eftersom de är ofta motsatsen till empowerment och 

kan samtidigt vara smutsiga och rentav farliga. 

6.2.2 Valmöjligheter angående användning av rusmedel 

I flera av studierna lyfts det upp hur skadereduktion åberopas som essentiell del av bostad 

först-modellen. Skadereduktionen tar effektivt bort länken mellan boende och behand-

ling. När inte boende är betingat till abstinens behåller brukaren möjligheten att själv välja 

hur man hanterar sitt eget missbruk. Däremot har brukare i boendetrappan inga valmöj-

ligheter i användning av rusmedel (4,5,7). 

6.2.3 Valmöjligheter angående service användning 

Behandling av psykisk ohälsa och missbruksproblematik är alltid ett krav inom trapp-

stegsmodellen. Det finns inga möjligheter för brukarna att själv välja vilken service an-

vänder inom trappstegsmodellen. Detta framkommer i alla studierna (1-8), i mer eller 

mindre grad. 

 

Nelson (8) lyfter fram att brukarna i bostad först har en mer aktiv roll i planeringen av 

tjänster och service som berör deras eget liv. Brukarna blir erbjudna servicetjänster, men 

det är inte ett krav för att behålla boende (7). Makten, rösten, beslutsfattande och kontrol-

len kan här förstås ha överlåtits från tjänstgivare till brukare. Tsemberis et al. (4) nämner 

dock att deltagarna i bostad först inte är fullständigt fri från krav gällande service. Det 

finns ett krav man inte kan motsätta sig: hembesök. Det poängteras dock att hembesöket 

ska göras så flexibelt och respektfullt som möjligt. 

 

6.3 Effekter av självbestämmande 

Artiklarna lyfter fram två motstridiga synsätt på brukarnas självbestämmande. Inom bo-

endetrappan anser man att brukarna saknar kompetensen att fatta egna beslut. Det finns 

en föreställning om att bostadslösa som ges chansen till beslutsfattande skulle uppleva 
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negativa konsekvenser till följd av detta. Bostad först-modellen menar däremot att bru-

karna har kompetens till att fatta beslut och att självbestämmande dessutom har positiva 

effekter på individernas liv. 

Jag har identifierat fyra olika teman i artiklarna som handlar om effekterna av självbe-

stämmande. Upplevd valfrihet diskuteras i 5 artiklar (1,4,5,6,8), fem artiklar diskuterar 

effekterna på hälsa och välmående (1,4,5,6,8), graden av missbruk diskuteras i 2 artiklar 

(4,6) och boendestabilitet diskuteras i 5 artiklar (2,4,5,6,8). 

6.3.1 Upplevd valfrihet  

Den upplevda valfriheten korrelerar med graden av självbestämmande. Samtliga källor 

som behandlar upplevd valfrihet säger att det finns i högre grad inom bostad först 

(4,5,6,8). 

 

Hansen Löfstrand & Juhila (1) preciserar hur personalens agerande mellan modellerna är 

väldigt annorlunda från varandra. Trappstegsmodellens ”detta är vad du måste göra” är i 

stark kontrast emot ”hur kan vi hjälpa” som är den vanliga approachen i bostad först-

modellen. 

6.3.2 Hälsa och välmående 

Det hittas en rad positiva hälso-relaterade effekter till följd av ökade valmöjligheter och 

möjligheter att bestämma själv (1,4,5,6,8). 

 

Nelson (8) hänvisar till olika positiva utfall gällande bostadslösas hälsa som resultat av 

val och kontroll över boende och stödtjänster. Till dessa hör ökad livskvalitet, boende-

trivsel och bättre funktion i samhället. Nelson skriver dessutom att tron på brukarens 

kompetens i sig själv har en vårdande effekt. Mera valmöjligheter ökar dessutom brukar-

nas motivation och engagemang som leder till återhämtning (1,8). 

 

Watson et al. (5) menar att den viktigaste sidan av skadereduktionen, är att den kraftigt 

reducerar mängden människor som ”misslyckas” och dessutom tar bort stress och rädsla 

associerat med risken att förlora boende. Watson et al. (5) har i sin studie visat att bostad 
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först–modellens flexibla struktur och ökade valmöjligheter leder till större chans för 

bättre livskontroll. 

 

I studierna (6,8) påvisas det ett samband mellan fler valmöjligheter och förbättringen av 

psykisk stabilitet samt reduktion av psykiatriska symptom. I Tsemberis et al. (4) jämfö-

rande studie mellan modellerna upplevde brukarna i bostad först mer valmöjligheter och 

känsla av kontroll och autonomi, medan deltagarnas psykiatriska symptom sinte skiljde 

sig från deltagarna i boendetrappan, vilket är motstridigt enligt de ovannämnda studierna 

(6,8). 

6.3.3 Grad av missbruk 

I två av mina utvalda artiklar diskuteras graden av användningen av rusmedel mellan 

modellerna (4,6). Detta är en väldigt intressant mätning  eftersom interventionerna gör på 

två helt totalt olika sätt. 

 

Enligt de två artiklarna i min studie som diskuterar graden av missbruk, visar det sig att 

missbruksgraden är runt samma nivå mellan båda interventionsmodellerna. Detta till trots 

att brukarna inom bostad först-modellen ges fria händer gällande användning av rusmedel 

och att inte det ställs krav till deltagelse i behandling. Studierna (4,6) visar dessutom att 

deltagare i bostad först använder sig mindre av behandling service, men att det alltså inte 

leder till skillnader i faktisk användning av rusmedel. 

6.3.4 Boendestabilitet 

Boendestabilitet innebär hur många som hålls i sina hem och hålls borta från gatan. Bo-

endestabilitet är det resultat som oftast diskuteras när man ska mäta hur lyckat bostadsin-

terventioner är. Båda modellerna lyckas få människor bort från gatan men hur bra de 

lyckas varierar väldigt mycket. 

 

Nelson (8) hänvisar till flera studier med drastisk högre boendestabilitet inom bostad först 

i jämförelse med boendetrappan. Pleace (2) hänvisar också till flera studier som visar på 

stort bortfall av deltagare i boendetrappan och dessutom att många ”fastnar” i trappan, 
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eftersom de inte klarar ta sig till nästa trappsteg. En randomiserad studie av Tsemberis et 

al (4) bekräftar de ovannämnda studierna; i studien behöll runt 80 % sitt boende efter 2 

år, medan motsvarande siffra i boendetrappan var 30 %. Tsemberis et al. (4) understryker 

att bostads först – modellens goda resultat utmanar idén om att bostadslösa först måste 

tränas för att bli redo för boende. Även Pleace (2) konstaterar att trots missbruk eller 

psykisk sjukdom kan individen stanna i permanenta bostadslösningar i bostad först – pro-

grammet (2). 

Watson et al. (5) åberopar skadereduktion som den mest essentiella ingrediensen i bostad 

först, eftersom det är verktyget som faktisk håller de bostadslösa i hus. Tsemberis et al. 

(4) hänvisar till forskning inom psykiatrisk rehabilitering som poängterar att det mest 

logiska sättet att träna bostadslösa i att bo självständigt, är genom att faktisk låta dom bo 

självständigt. Att lära sig att leva i andra boendeformer, stöder inte nödvändigtvis utveckl-

ingen av de färdigheterna man behöver senare i det självständiga boende. Rätten till att 

bestämma saker som rör ens eget liv blir därför mera än enbart en ideologi utan tjänar 

också ett större syfte. Den bostadslöse kan genom valmöjligheter och ansvar samtidigt 

öva få träna sina färdigheter som behövs för att kunna leva ett självständigt liv.  

Det noteras i Greenwood et al. (6) att erfarenheten av att bli tvungen till begränsade psy-

kiatriska miljö eller att ta mediciner med obehagliga biverkningar är förståeligt obehag-

ligt. Detta kan delvis förklara varför många brukare lämnade programmet som betingade 

boende på abstinens och samtycke till psykiatrisk behandling. Pleace (2) säger det är 

många som förklarar detta genom att hela den bakomliggande filosofin till boendetrappan 

är fel. 
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6.4 Sammanfattning av resultat 

Eftersom min resultatdel är ganska omfattande och tungläst har jag tillfört ett samman-

fattande kapitel för att underlätta och systematisera innehållet. Det stöder dessutom det 

jämförande perspektivet min studie utgår ifrån. Nedan finns tre tabeller som kort och 

koncist lägger fram informationen från min granskning av de åtta artiklarna. Tabellerna 

är gjorda i enlighet med min resultatindelning; synsätt på de bostadslösa, brukarnas val-

möjligheter och effekter av självbestämmande. En ytterligare bild har satt till som bilaga 

3 för att visualisera min litteraturstudie. 

Tabell 5. Jämförelse av synsätt mellan modellerna. 

Synsätt Bostad först-modellen Trappstegsmodellen 

Kompetens 

och expertis 

Utgångspunkten är att brukaren är 

kompetent att göra beslut och hanterar 

att bo helt från första stund med hjälp 

av rätt stöd. 

 

Brukaren är expert i sitt eget liv, är 

medveten om sina egna utmaningar och 

har egna målsättningar. 

Utgångsläget är att den bo-

stadslösa ska tränas bli kompe-

tent så att han klarar att göra 

rationella och ”rätta” beslut 

och ska tränas så han hanterar 

att bo. 

Personalen är experter och vet 

bäst vad som borde göras och 

eftersträvas. 

Användning av  

droger och alkohol 

Reduktion i användning av rusmedel 

önskas, men är sist och slutligen bruka-

rens eget val.  

Det är viktigare att minimalisera de 

skadefulla sidorna av användningen än 

att försöka kontrollera det. 

Följer en ideologi grundat på 

abstinens och behandling. An-

vändning av rusmedel tillåts 

inte. 

 

 

 



51 

 

Tabell 6. Jämförelse av bostadslösas valmöjligheter mellan modellerna. 

Bostadslösas  

valmöjligheter 

Bostad först-modellen Trappstegsmodellen 

Boende Brukaren får genast bo i permanenta 

hem, och får i vissa varianter av bostad 

först även påverka hur och var man bor. 

Brukaren tvings gå genom 

trappstegen som i praktiken be-

tyder att bo i mindre optimala 

levnadsförhållande. 

Alkohol och dro-

ganvändning 

Användning tillåts och bestraffas inte. 

Den bostadslösa väljer själv om och hur 

han vill avsluta sin användning. 

Den bostadslösa tvingas följa 

en strikt ideologi bygd på absti-

nens. Bryter den bostadslösa 

emot reglerna, blir det konse-

kvenser till följd. 

Service använd-

ning 

Brukaren har helt fria händer och be-

stämmer själv om han vill och när han 

vill ta del av olika behandlingsprogram. 

Hembesök lyfts dock fram som ett krav 

som man inte får välja bort. 

Brukaren tvingas gå med i be-

handlingsprogram för båda 

missbruk och psykisk ohälsa. 

Boende är betingat på lydighet 

till denna princip. 

 

Tabell 7. Jämförelse av effekter mellan modellerna. 

Effekter Bostad först-modellen Trappstegsmodellen 

Upplevd valfrihet Bostadslösa upplevde mera valfri-

heten i bostad först enligt studierna 

Bostadslösa upplevde mindre 

valfrihet i trappstegsmodellen 

enligt studierna. 

Hälsa och välmå-

ende 

Samband hittas till ökat välmående 

grundat på det ökade självbestämman-

det. 

Begränsat självbestämmande 

och hårda krav har en negativ 

effekt på välmående 
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Grad av missbruk Missbruk minskar till trots för inget 

krav om behandling eller tvång på ab-

stinens. 

Missbruket minskar som lo-

giskt resultat av behandling och 

krav på abstinens. 

Boendestabilitet Bostadslösa i bostad först har mera bo-

endestabilitet. Flera hålls i sina lägen-

heter och i programmet generellt. 

Mindre boendestabilitet. Flera 

förlorar sina lägenheter och 

större andel lämnar program-

met. 
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7 KOMPARATIV INNEHÅLLSANALYS AV SJÄLVBESTÄM-

MANDE 

Jag har använt mig av åtta vetenskapliga artiklar som jag analyserar med hjälp av inne-

hållsanalys med utgångspunkt i självbestämmande. I analysen förs arbetets teori- och re-

sultatdel ihop. Jag presenterar först tabeller som kortfattat illustrerar teorins tillämpning i 

de två interventionsmodellerna och går sedan mera utförligt igenom innehållet. 

 

Syftet med den komparativa innehållsanalysen är att diskutera hur framträdande självbe-

stämmande är i de två modellerna. Jag har gjort detta genom att systematisera min analys 

i de tre teman jag hittade i min litteraturstudie; (1) synsätt på de bostadslösa, (2) bostads-

lösas valmöjligheter och slutligen (3) effekterna av självbestämmande. Jag har valt att 

inte specifikt koppla teorin specifikt till alla underrubriker, eftersom detta skulle blivit 

väldigt omfattande och anser det inte som ändesmålenligt. Innehållet i dessa teman be-

svarar frågorna som jag ställde i frågeställningskapitlet, dock inte fråga för fråga. Till en 

viss del har frågorna redan besvarats i min resultatdel, men analysens roll är att är att 

tillföra den teoretiska referensramen ihop med resultatdelen. I praktiken blir det att ganska 

hur långt det går att stöda interventionernas metoder och struktur på dessa etablerade te-

orier. 

 

Det fanns nästan uteslutande skillnader mellan interventionerna i min analys, med undan-

tag från en punkt. Dels kan detta förklaras genom att den ena modellen är skapad som en 

motpol till den andra. För att förtydliggöra analysen har jag skapat en bild som visar hur 

de olika delarna av analysen hänger ihop. 

 

Figur 6. Analysens struktur 
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7.1 Jämförelse av synsätt på bostadslösa 

Synsätt på de bostadslösa diskuteras i majoriteten av mina valda forskningsartiklar. I ar-

tiklarna diskuterar man brukarnas kompetens och expertis samt hur man förhåller sig till 

användning av rusmedel i modellerna. Synsätten som modellerna baserar sig på skapar 

två olika porträtt av de bostadslösa och följaktligen två olika sätt för hur man tänker sig 

att de ska behandlas. 

Tabell 8. Analys av synsätt på bostadslösa. 

Teori Bostad först-modellen Trappstegsmodellen 

Kapacitet till och be-

gränsande av självbe-

stämmande 

Anser att de bostadslösa har till-

räcklig intern kapacitet till att 

bestämma själv. Detta inklude-

rar bl.a. att välja om man använ-

der rusmedel eller inte. 

Anser att brukarna har bristande in-

tern kapacitet och kan därför inte 

bestämma själv. I synnerhet begrän-

sas brukarens möjlighet att välja om 

man använder rusmedel eller inte. 

Self-determination  

theory 

Synen på bostadslösa som kom-

petenta och motiverade vid ut-

gångspunkten, är förenlig med 

SDT tro på människors innebo-

ende drivkraft och motivation. 

Bostadslösa egen motivation an-

vänds och styrkas. 

Eftersom brukare ses på som icke 

kompetenta och icke motiverade 

används extern motivation för att 

kontrollera individen till trappstegs-

modellens uttänkta mål. 

Självbestämmande 

som empowerment 

De bostadslösa anses vara ex-

perter som själva klarar av att 

bestämma hur de ska gå tillväga 

för att lösa sina problem. 

Personalen intar rollen som expert, 

de berättar för den bostadslösa vad 

som ska göras och hur det ska göras. 

 

 

Kapacitet till och begränsande av självbestämmande 

 

Det finns en teoretisk dimension som kan lyftas upp från antagande om individers kapa-

citet. Diskussionen om den interna kompetensen får mycket utrymme i mina valda forsk-

ningsartiklar. Kortfattat handlar det om brukarens egen kapacitet och förmågor. Den bo-

stadslösa kan ha reducerade interna förmågor att göra beslut på grund av psykiska stör-

ningar, missbruk, kognitiva försämringar, dåligt självförtroende m.m. Resultatet i min 
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litteraturstudie visar på två olika sätt att förhålla sig till den reducerade interna förmågan. 

Enligt trappstegsmodellen är en begränsning av självbestämmande nödvändig om bruka-

ren till exempel har alkohol- eller drogproblem. Brukaren ses som icke kompetent och 

förväntas göra dåliga eller felaktiga val om han eller hon ges chansen. Brukaren ska därför 

tränas och bli kompetent till att göra rationella och ”rätta” beslut. Endast när brukaren 

bevisar ha de önskade egenskaper som krävs får de försöka utöva självbestämmande. De 

bostadslösa ska tränas så de blir redo för boende (1,3). Bostad först-modellen försöker 

istället styrka individer genom att ge makten till brukaren (1,2). Brukaren ses på som 

kompetent från första stund och ges därför tidigt möjlighet att få sin röst hörd och ges 

chans att träna sitt självbestämmande. Sammanfattningsvis kan man säga att boendetrap-

pans syn på brukare skapar en absolut dikotomi där brukarna uppfattas att antingen klarar 

av eller inte klara av att bo, medan bostad först erbjuder en mera nyanserad förståelse för 

brukares mående där stödbehovet kan variera mellan olika perioder. 

 

Den externa begräsningen är likaså diskuterad i artiklarna. Samtidigt är givet att synsättet 

på bostadslösas interna förmågor har stor betydelse för graden av extern begränsning av 

självbestämmande. I boendetrappan blir personalens roll att begränsa och styra de bo-

stadslösas beteende, medan i bostad först är den externa begränsningen följaktligen 

mycket mindre på grund av att man inte anser att en reducerad intern förmåga ska hindra 

rätten till självbestämmande (1). Synen på brukarnas kompetens leder givetvis till att re-

spekten för självbestämmande varierar mellan modellerna. I bostad först får de bostads-

lösa mera bestämma och i boendetrappan mindre, eftersom de färdigställda målen anses 

som viktigare. Det är ändå inte så att forskningen anser att självbestämmande ska respek-

teras till varje pris.  

 

Konceptet informerat samtycke är även tillämpbart i diskussionen om modellerna, ef-

tersom de bostadslösa som tar del i interventionsmodellerna känner till spelreglerna och 

har gett samtycke till dem. Det är sant att trappstegsmodellen är strängare än bostad först–

modellen, men samtidigt har forskningen visat att detta är inte alltid nödvändigtvis en 

dålig sak. Det finns vissa brukare som föredrar ett program med mindre flexibilitet, ef-

tersom de upplever att de inte klarar av att styra sitt eget liv på grund av t.ex. missbruks-

problematik. En del känner att de är fångade i sitt eget liv på och saknar egentliga val-

möjligheter på grund av sitt missbruk och trivs därför bättre i ett mera restriktivt program.  
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I resultatdelen har det lyfts fram att kompetensen är något som är möjligt att öka. Inom 

socialpedagogisk forskning menar man att alla människor har styrkor och potential för 

utveckling. Resultatet visar att båda modellerna visserligen strävar till positiva föränd-

ringar hos brukaren och har delvis samma mål om beteendekorrigering. Däremot visar 

resultatet att den ena modellen tvivlar mera på framgången av att öka kompetenser, medan 

den andra är mera positivt inställd till brukarnas inneboende styrkor. Uttryck som ”be-

handslingsresistenta brukare” inom trappstegsmodellen är ett tydligt exempel på de exi-

sterande tvivlen på brukarens möjlighet till förändring. Brukaren är icke kompetent tills 

det motsatta är bevisat. Programmet kan visserligen ge brukarna chanser, men ger samti-

digt mycket tidigare upp på brukaren om den misslyckas med programmets fastställda 

mål. Bostad först-modellen är mycket mera förlåtande till brukarnas ”misslyckande.” 

 

Det gäller främst att ge rätt sort av möjligheter till brukarna för att utveckla deras kompe-

tens. Här ser vi däremot två olika förhållningssätt till att ge möjligheter; bostad först anser 

att ett tryggt självständigt hem är en förutsättning för att styrka kompetenser och positiva 

egenskaper hos brukaren, medan boendetrappan anser att brukarnas obligatoriska behand-

lingar ska främja brukarnas kompetens. Boendetrappans arbetssätt, där man valt att inte 

ge möjligheter till brukarna, kan med grund i Mileys et al. (2010) arbete ifrågasättas. 

Enligt Miley et al. (2010) är det viktigt att man erbjuder alla rätt typ av möjlighet för att 

utveckla individen. Frågan är huruvida brukarna kan öka sin kompetens på andra sätt än 

att pröva själv med egna fastställda mål.  

 

I forskningen lyfts det fram att en liten förändring kan få en snöbollseffekt av positiva 

förändringar. Detta tankesätt är något som man kan hitta i bostad först – modellen. Bland 

annat Henwood et al. (7) noterar att små minskningar i konsumtion av alkohol eller an-

vändning av droger är något som tolkas positivt i bostad först, eftersom det visar på en 

utveckling i rätt riktning. Boendetrappan däremot ser mera svart-vitt på användning av 

rusmedel; om inte brukaren uppfyller de specifika kraven som ställs på total nykterhet, så 

spelar inte de små framstegen så stor roll. 
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Self-determination theory 

 

Enligt self-determination theory har människor en inneboende drivkraft och motivation 

att utvecklas. Denna inre motivation fungerar som ett stöd till nå fastställda resultat. Bo-

stad först har som utgångspunkt en syn på bostadslösa som kompetenta och motiverade 

på egen hand, medan trappstegsmodellen tänker sig att brukarna varken är kompetenta 

eller motiverade. I boendetrappan är det därför nödvändigt med extern motivation för att 

uppnå resultaten som programmet fastställt. Dessa externa motivationsmetoder inklude-

rar bl.a. externt satta mål, evaluering, övervakning, straff och belöning (1,2,3,4). 

 

Forskningen har samtidigt visat att inre motivation fungerar bättre än extern motivation 

för att uppnå fastställda mål. Det finns därför skäl att ifrågasätta boendetrappans piska 

och morot för att uppnå förändring hos brukarna istället för att vårda den inre motivat-

ionen. Resultatet har trots allt visat att brukarna önskar självständigt boende och därför 

torde det redan existera någon form av inre motivation hos brukarna. Bostad först kan 

anses bättre vårda den inre motivationen, eftersom den fler möjligheter till brukaren att 

själva fatta beslut och samtidigt känna av de positiva konsekvenserna av lyckat beslut.  

 

Självbestämmande som empowerment 

 

Adams (2003:4) lyfter fram den tydliga skillnaden mellan att planera och utöva saker på 

brukarens vägnar, eller det att faktisk göra något med brukaren själv. Man kan tänka sig 

att trappstegsmodellens begränsningar och regler är uppsatta för att stöda och motivera 

brukaren, men att det samtidigt undergräver självbestämmande. Däremot blir självbe-

stämmande tydligare inom bostad först där personalen fungerar som rådgivare och hand-

ledare istället för regelupprätthållare och kravsättare. Rollen som handledare är istället att 

sätta sig ner med brukaren och frågar vad han eller hon egentligen vill och diskuterar 

tillsammans hur man kommer dit.  

 

Empowerment stöds av ett brukarperspektiv, där man ger mera makt och utrymme för 

brukaren. Forskningen har visat att individen känner själv bäst till sin egen situation och 

är därför också bäst lämpad att hitta lösningen på sina problem. I bostad först ser man på 

brukaren som expert på sitt eget liv och erkänner att personen har sina egna målsättningar, 
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önskemål och tillvägagångssätt. Man försöker fördela makten mellan personal och bru-

kare och undvika en hierarkisk under- och överordning mellan personal, myndigheter och 

brukare. I tydlig motsats fungerar trappstegsmodellens personal som experter i brukarnas 

liv. Det äldre och utdaterade paternalistiska förhållningssättet kan därför sägas vara syn-

ligare i boendetrappan. Forskning om empowerment visar att förhållande som präglas av 

samarbete stimulerar känslan av makt och leder till handlingar, vilket också kan förklara 

framgången av bostad först. 

7.2 Jämförelse av bostadslösas valmöjligheter 

Tabell 9. Analys av bostadslösas valmöjligheter 

Teori Bostad först-modellen Trappstegsmodellen 

Kapacitet till och 

begränsande av 

självbestäm-

mande 

Brukaren ses som kapabel att hantera 

boende och ges genast möjlighet till 

permanent bostad. Eftersom utgång-

släget är att brukaren är kompetent 

anses brukaren ha kapacitet till att 

välja själv om hur han eller hon gör 

angående droger och service delta-

gelse. 

Eftersom brukaren inte anses ha ka-

pacitet till att göra egna beslut, har 

det bestämts på förhand hurdan bru-

karen ska göra angående boende, 

rusmedel och service deltagelse. 

Self-determinat-

ion  

theory 

Möjligheten till att få bestämma och 

själv prova sig fram stöder det psy-

kologiska behoven av autonomi vil-

ket ses som väsentligt för bevarande 

och främjande av den interna moti-

vationen. 

Genom att den bostadslösa inte får 

själv bestämma eller prova saker 

möts inte det psykologiska behoven 

av autonomi. Den interna motivat-

ionen drabbas av detta. Den bo-

stadslösa motiveras genom extern 

motivation som kompensering. 

Självbestäm-

mande som em-

powerment 

Personalen har i utgångspunkt tro på 

brukarens förmågor. Personalen in-

tar rollen som rådgivare och handle-

dare medan brukaren själv bestäm-

mer. Det läggs in stöd för att perso-

nen skall klara av att leva självstän-

digt. 

Personalen har en avsaknad tro på 

brukarens förmågor. Det sätts krav 

och begränsningar så att brukaren 

inte ska göra felaktiga beslut. De 

begränsade möjligheterna till själv-

bestämmande i modellen leder till 

minskad empowerment. 

 



59 

 

Kapacitet till och begränsande av självbestämmande 

I bostad först – modellen räknas bostadslösa som kompetenta och därför får de göra egna 

beslut. Valmöjligheterna står med andra ord i direkt samband med synsättet på de bo-

stadslösa. I praktiken kan brukarna i bostad först – programmet påverka saker i sitt eget 

liv i frågor som gäller bl.a. boende, användning av rusmedel eller service deltagelse. An-

märkningsvärt är att brukarna behåller sina valmöjligheter även efter fortsatt missbruk. I 

trappstegsmodellen är valmöjligheterna följaktligen få, eftersom man måste följa den fär-

digbestämda planen. 

Trots att brukarna uppfattas som kompetenta i bostad först-modellen erkänns det samti-

digt att de behöver stöd och därför kan valmöjligheterna begränsas i viss mån. Deltagarna 

är av den orsaken inte helt fri från krav, eftersom de inte har rätt att motsätta sig hembe-

sök. Brukarna kan också ha svårare att bli omplacerade i nya bostäder om de gång på 

gång med beteende som förorsakar vräkning. Misslyckande är tillåtet i bostad först, men 

tron på brukaren minskar om den misslyckas gång på gång och därmed reduceras också 

brukarens valmöjligheter.  Brukarna anses från utgångspunkten ha inneboende kompe-

tens, men extra stöd skapar bättre förutsättningar för positiva förändringar hos brukaren. 

I trappstegsmodellen ser man som nämnt tidigare på brukarna som icke kompetenta. De 

bostadslösas valmöjligheter begränsas följaktligen. Man anser att brukaren skulle göra 

”felaktiga” val om den skulle ha fria möjligheter. Inom bostad först-modellen, avhysas 

man från sin lägenhet av samma orsaker som vanliga hyresgäster, medan i trappstegsmo-

dellen bor man på specialkontrakt som har extra insatta reglar som man måste följa. Detta 

gör att det i sin tur egentligen blir svårare att ”lyckas” än det är för människor på den 

ordinära bostadsmarknaden. Det kräver därför mera kapacitet för att hållas i lägenheten 

inom trappstegsmodellen i jämförelse med bostad först – modellen. 

Johnson (1995) skriver att det i vissa fall kan vara korrekt att inskränka någons självbe-

stämmande, men detta ska endast göras om det finns en laglig grund bakom beslutet. I 

praktiken handlar det främst om bevarande av brukarens säkerhet. Däremot är det förstå-

eligt svårt tillämpbart när man diskuterar om användning av rusmedel, i synnerhet när det 

handlar om tunga rusmedel. Utmaningen är som Adams (2003) beskriver att balansera 

mineraliseringen av risker och ge brukaren beslutsfattande. Ser man svart vitt på det hela 
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blir de bostadslösas behov av trygghet något som kan utesluta hela deras möjlighet för 

självbestämmande. 

 

Self-determination theory 

 

Forskningen om SDT skriver att de psykologiska behoven av autonomi, kompetens och 

social meningsfullhet är viktiga att tillgodoses får att åstadkomma med positiva resultat. 

I tillägg borde eftersträva att styrka intern motivation och minimalisera extern motivation, 

i synnerhet motivation metoder som består av låg autonomi för människor. Det är tydligt 

att man i bostad först stöder autonomi, eftersom friheten till att göra egna beslut är mer 

utbredd.  De bostadslösa i trappstegsmodellen får inte själv bestämma lika mycket, så 

deras känsla av autonomi uteblir och den interna motivationen drabbas. Det finns också 

ett grundantagande om att de bostadslösa saknar motivation i boendetrappan, och att detta 

måste kompenseras med extern motivation för de bostadslösa ska lyckas åstadkomma 

med utveckling. 

 

De andra behoven, kompetens och social meningsfullhet, är svårare att mäta. Kompetens 

handlar om att man känner sig effektiv eller duktig på något. Det framkommer inte helt 

tydligt i studierna hur de bostadslösa upplever det i interventionerna, men man kan tänka 

sig att den negativa feedbacken boendetrappan måste ge i samband med deras strikta reg-

lar kan vara bidragande till att begränsa upplevelsen av kompetens. Det samma kan tänkas 

om social meningsfullhet. Upplevelsen av att någon bryr sig om en och tar hand om en, 

kan delvis utebli när inte människor lyssnar på dina åsikter utan ställer stora krav. 

 

Självbestämmande som empowerment 

 

Brukarperspektivet är ett centralt tankesätt inom empowerment-orienterat arbete som in-

nebär att man ska ge rösten till brukaren och ta dess önskemål i beaktande, Brukarper-

spektiv är ett ideal såväl som ett arbetssätt som stöder styrkande av individen (Starrin 

2000). Inom interventionerna fäster man varierande grad respekt och prioritering på bru-

karnas egna önskemål. Trappstegsmodellen består av många boendelösningar som den 

bostadslösa måste gå igenom innan man kommer fram till den egna självständiga bosta-

den som den egentligen ville ha från första början. Som Hansen Löfstrand & Juhila (1) 
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säger det grundar sig först och främst på tanken att den bostadslösa måste göra sig berät-

tigad till bättre boendeformer och inte vad den bostadslösa egentligen vill. Trappstegs-

modellens lineära struktur tvingar brukaren att flytta flera gånger, vilket är påfrestande 

och utmanande för en person som redan har många utmaningar från förut. I bostad först-

modellen flyttar den bostadslösa genast in i en permanent självständig bostad, vilket är 

de flesta brukares primära önskan enligt flera forskningar lyfts det fram i artiklarna (1,8). 

 

Möjligheter att påverka är större i bostad först –modellen. Det finns även mindre tvång, 

vilket samtidigt innebär flera valmöjligheter. I Nelson (8) lyfts det fram att brukarna i 

bostad först har en mer aktiv roll i planeringen av tjänster och service som berör deras 

eget liv. Makten, rösten, valen och kontrollen kan här förstås ha överlåtits från tjänstgi-

vare till brukare. 

 

7.3 Jämförelse av effekter av självbestämmande 

Tabell 10. Analys av effekter av självbestämmande. 

Teori Bostad först-modellen Trappstegsmodellen 

Kapacitet till och 

begränsande av 

självbestäm-

mande 

Synsätt på bostadslösa som kompe-

tenta människor med kapacitet till 

att själv bestämma leder till mera 

valmöjligheter och mindre begräns-

ningar. Detta leder i sin tur till posi-

tiva upplevelser hos de bostadslösa. 

Det är tydligt att boendetrappans öns-

kar minimalisera risker genom att inte 

tillåta de bostadslösa att göra beslut. 

Detta får konsekvenser för hur det 

känns för de bostadslösa när deras 

vardag är reglerat och begränsat. 

Self-determinat-

ion 

theory 

Effekterna man åstadkommer med 

ökat självbestämmande är förenliga 

SDT. Dvs. positiva följder av att fo-

kusera på den interna motivationen 

och tillgodose det psykologiska be-

hovet för autonomi.  

Trappstegsmodellens använder sig av 

extern motivation för att nå målen 

som modellen har satt för individerna, 

har negativa följder på samma sätt 

som det också står i SDT. 

Självbestäm-

mande som em-

powerment 

Orienteringen mot empowerment 

inom bostad först leder till olika po-

sitiva effekter hos de bostadslösa. 

Makten ligger hos personalen, bruka-

rens egna beslut stöds inte. Detta har 

negativa effekter hos de bostadslösa. 
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Kapacitet till och begränsande av självbestämmande 

 

Resultaten visar på ökad grad av självbestämmande korrelerar med positiva effekter i 

form av upplevd valfrihet, hälsa och välmående, samt boendestabilitet. Orsaken till att 

bostad först – modellen visar på fler positiva effekter grundar sig först och främst i synen 

på brukaren som kompetent och expert på sitt eget liv. Synsättet leder till att brukaren ges 

mera makt att bestämma över sitt eget liv, vilket i sin tur styrker och motiverar brukaren 

till förändring. 

 

Self-determination theory 

 

Utgångspunkten i self-determination theory är att använda sig av motivation som ligger 

närmare individen än omgivningen. Detta är tydligare i bostad först –modellen än i trapp-

stegsmodellen, eftersom programmet är mera flexibelt och ger utrymme för brukarens 

egna målsättningar. De positiva effekter som nämns till följd av att följa en mera SDT-

orienterad arbetsmetod stämmer dessutom överens med resultaten som bostad först åstad-

kommit. Tillfredsställelse av det psykologiska behovet autonomi blir automatisk när de 

bostadslösa själv får göra saker och formulera egna mål, som i sin tur också leder till 

positiva effekter. 

 

Användningen av extern motivation har negativa följder enligt self-determination theory, 

vilket också stämmer överens med resultaten i trappstegsmodellen. Modellen visar på 

sämre resultaten i fråga om upplevd valfrihet, hälsa och välmående samt boendestabilitet. 

 

Självbestämmande som empowerment 

 

En analys av empowerment i interventionerna kräver att man tittar på var makten ligger. 

I bostad först är det tydligt att det finns mera makt mera hos brukaren i jämförelse med 

trappstegsmodellen, där makten ligger hos personalen. Det empowerment-orienterade ar-

betssättet som hittas i bostad först kan förstås vara bidragande faktor till de positiva re-

sultat som modellen åstadkommit med, och likaså kan bristen på empowerment-orienterat 

arbetssätt inom boendetrappan förstås som en förklarning till varför modellen åstadkom-

mer sämre resultat. 
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8 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

Mitt syfte med studien har varit att kartlägga hur självbestämmande tar sig uttryck i in-

terventionsmodellerna bostad först- och trappstegsmodellen. I detta kapitel diskuterar jag 

först mitt metodologiska tillvägagångssätt, sedan har jag en sammanfattning av studien 

och tillslut några förslag till fortsatt forskning. 

8.1 Metoddiskussion 

Min studie består av flera olika arbetsfaser. Arbetetprocessen kan urskiljas i val av fråge-

ställningar, val av teori, val av metod, datainsamling samt genomföring av analys. Jag ska 

diskutera dessa val var för sig och se huruvida mina val har lett till att jag kunnat åstad-

komma validitet och reliabilitet i mitt arbete.  

 

Mina frågeställningar är mycket breda, trots att jag håller mig innanför ramen av ett av-

gränsat tema som självbestämmande. Detta har lett till att arbetet snarare ger en helhets-

blick av området än en djupdykning. Mera fokuserade frågeställningar kunde ha bidragit 

till ett större analytiskt djup i mitt arbete.    

 

I mitt val av teori har jag valt att använda mig av tre olika centrala diskussioner inom 

självbestämmande. Det kunde även här ha varit till fördel att avgränsa det teoretiska per-

spektivet för att undvika att erbjuda läsaren enbart en helhetsblick på området. I efterhand 

kunde jag till exempel ha tänkt mig att endast använt mig av self-determination theory. 

 

Datainsamlingens bredd återspeglar frågeställningarnas bredd. En mera fokuserad och 

mindre ambitiös datainsamlingen på ett mera avgränsat område hade lämpat sig bättre, 

men detta hade även krävt annorlunda frågeställningar. Det har varit en utmaning att fil-

trera det tillgängliga materialet om de olika interventionsmodellerna, eftersom det finns 

en enorm mängd studier från olika vetenskapliga synvinklar. Det har därför tagit mig lång 

tid för att hitta de rätta sökorden. Jag har slutligen använt mig bl.a. av sökordet "consumer 

choice", eftersom detta är en av bostad först-modellens uttryckliga principer. Detta inne-

bär samtidigt att resultatet ger artiklar om bostad först – modellen och kan lämna bort 

artiklar om trappstegsmodellen. Detta har givetvis betydelse med tanke på objektiviteten.  
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Slutligen så behandlar hälften av mina artiklar (1,2,3,4) bostad först – modellen i första 

hand. Detta betyder att trappstegsmodellen är mindre synlig i mitt urval, men jag vill 

poängtera att alla studier har ett jämförande perspektiv mellan de två olika bostadsinter-

ventionerna. En annan problemställning jag mötte på under mitt arbete är att alla artik-

larna har ställt sig väldigt positivt till bostad först och relativt kritiskt till trappstegsmo-

dellen. Detta kan dels förklaras av bostad först –modellen är en nyare och mera populär 

intervention som åstadkommit bättre resultat, men givetvis finns det en risk att mitt urval 

inte representerar verkligheten till samma grad. Jag anser fortfarande att resultaten från 

min studie inte skulle blivit särskild annorlunda om jag skulle använt mig av andra artik-

lar, men graden av hur positivt och negativt forskarna ställer sig gentemot intervention-

erna skulle möjligtvis varierat. 

 

En annan svaghet i datainsamlingsprocess är valet av författare. Sam Tsemberis är del-

författare i två av mina åtta artiklar (4,6), vilket är procentuellt högt. Å andra sidan är Sam 

Tsemberis grundaren till bostad först –modellen, vilket förklarar hans relevans. Samtidigt 

finns det också desto större anledningen till att anta att han har motiv att presentera bostad 

först i ett positivt ljus.  

Innehållsanalysen har varit ändamålsenlig för min studie. Med hjälp av innehållsanalysen 

har jag kunnat besvara samtliga frågeställningar. Jag anser att jag även kunnat kategori-

sera resultat i artiklarna väl, eftersom det fanns vissa teman som förekom i nästan alla 

artiklarna. Det var därför enkelt att göra valet av kategorisering.  

 

Analysen har genomförts på ett systematiskt sätt som följer samma struktur som resultat-

delen. En svaghet i analysen är att det inte alltid ger så mycket mervärde i mitt arbete, 

eftersom många av teman har diskuterats redan i resultatdelen, trots teoretiska begrepp 

har fattats. 
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8.2 Sammanfattning 

Konklusionen av min studie är att det finns tydlig variation i självbestämmande mellan 

interventionsmodellerna.  Det grundar sig på två skilda synsätt på de bostadslösa, som i 

sin tur har formar ideologierna och tillvägagångssättet till interventionerna. Dessa har i 

sin tur direkt samband med hur mycket självbestämmande de bostadslösa får utöva i sina 

liv. Tillslut syns ett samband mellan hur mycket bostadslösa får själv bestämma saker i 

sitt eget liv, och hur de faktisk mår och vilka effekter interventionerna har på de bostads-

lösa. 

 

Figur 7. Konklusion av studien. 

 

Studiens resultat är att bostad först-modellen har tydligare inslag av självbestämmande 

än trappstegsmodellen och av den orsak också har en rad positiva effekter till följd av 

detta, som inte trappstegsmodellen drar nytta av. Syftet med min studie har varit att ta 

reda på vilken modell som arbetar mest enligt principen om självbestämmande och i detta 

fall är enkelt att konstatera att bostad först – modellen har mera inslag av självbestäm-

mande. Såväl på det empiriska planet syns det tydligt att de bostadslösa får välja mer och 

upplever mer valfrihet. Dessutom kan interventionen stöda sig på de olika teorierna jag 

har använt mig av i anknytning till självbestämmande. När jag dessutom hittar nästan 
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uteslutande bättre resultat i alla områden som interventionerna jämförs i studierna blir jag 

fundersam på varför inte bostad först-modellen används ännu mera i världen. Dels kan 

det förklaras med övergången från gammalt till nytt. Med detta i minnet kan trappstegs-

modellen representera den gamla tiden med mera inslag av institutionstänkande och 

paternalism. Framväxten och spridningen av bostad först är något som onekligt samspelar 

med de förändrande ideologier och politiska skiftningar i samhället. Jag anser dock att 

det är viktigt att nämna att trots bostad först-modellen generellt uppnår bättre resultat än 

sin motpart, behöver det inte betyda att den är bättre för alla. Individuella variationer för 

vad som fungerar och behövs förekommer  naturligtvis. 

 

Jag har lärt mig mycket av min studie. Som utgångspunkt var hela målgruppen bostads-

lösa ny för mig och deras stödmöjligheter ännu mera främmande. Att sätta mig in i mo-

delltänkande har varit givande, det har gett en god förståelse i hur mycket dessa två olika 

interventionerna är med på att prägla de bostadslösas liv. Utan stöd till boende har många 

ingen chans på den ordinära bostadsmarknaden. Det har blivit alltmera tydligt för mig att 

vi behöver vara förstående och accepterande ovanför de svagt ställda i samhället. Givetvis 

har jag också lärt mig processen att skriva ett examensarbete. Det har varit utmanande 

och lärorikt på samma gång. Att vara tvungen att koppla teori till verklighet har gett en 

bred förståelse som ibland kan utebli vid skolbänken. Jag har gjort misstag, tagit lärdom 

av dom och fått tänkt om på ett och annat under processen. 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Mitt arbete har undersökt självbestämmande främst på ett teoretiskt plan mellan mo-

dellerna. Det skulle vara spännande att se hur denna diskussion kunde lyftas fram genom 

konkreta studier av olika interventioner som arbetar med bostadslösa i Finland. Jag har 

tagit min utgångspunkt i självbestämmande, men granskande av olikheter mellan mo-

dellerna ur ett annat perspektiv som t.ex. inklusion hade också varit intressant att se.  
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