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SAMMANFATTNING:  
Denna studie är en utvärdering av boende i träningslägenhet i Gävle 
kommun. Boende i träningslägenhet är ett bistånd som beviljas av 
socialtjänstens Vuxenteam. Syftet är att människor som inte bedöms klara 
eget boende, eller av olika anledningar inte kan få ett eget kontrakt, ska 
genom en träningslägenhet ges möjlighet att prova eget boende. Det finns 
två övergripande syften med studien, dels att undersöka hur insatsen ser ut 
och hur den fungerar (teknisk kvalitet) dels att undersöka hur klienterna 
upplever hur det är att bo i träningslägenhet (funktionell kvalitet). Studien 
har genomförts med hjälp av både kvalitativ och kvantitativ metod, och 
där intervjuer och aktstudier använts som datainsamlingsmetod. Resultaten 
visar att missbruk, skulder och tidigare störningar är de främsta orsakerna 
till att klienterna bor i träningslägenhet. Resultaten från intervjuerna visar 
att nykterhets- och skötsamhetskraven som är kopplade till boende i 
träningslägenhet kan sägas vara uppskattade av klienterna, men förefaller 
vara svåra för klienterna att uppfylla. Skulder är den övervägande 
anledningen till att klienterna bor kvar i träningslägenheten längre än 
planerat. Klienternas ekonomiska situation förefaller vara något som 
samtliga bör få hjälp att arbeta mer aktivt med. 
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Förord 

Genomförandet av studien har varit mycket givande och vi känner båda att det vi lärt oss 

mycket som vi kan ha nytta av i vårt framtida yrke som socialarbetare. Vi har båda två tagit 

lika stort ansvar för samtliga delar av arbetet och vi har under hela arbetets gång samarbetet 

och inte haft olika ansvarsområden. 

 

Vi vill tacka alla som hjälpt oss att genomföra denna studie. Främst vill vi tacka de klienter 

som ställde upp på vår intervju, men även Birgitta Östberg och Ann-Kristin Wiberg på 

boendestöd, samtliga på Vuxenteamet samt Kia Fernlund på Bostadsgruppen som alla hjälpt 

oss med våra frågor under arbetets gång. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare 

Mats Blid som ställt upp för oss under hela kursen. Mats har alltid varit tillgänglig och 

tålmodigt gett oss råd och konstruktiv kritik som hjälpt oss förbättra vårt arbete. 

 

 

Malin Söderström och Maria Thuman 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Bostadslöshet är ingen ny företeelse i Sverige men under det senaste årtiondet har de 

bostadslösas situation förändrats drastiskt. Sedan 1980-talet har bostadspolitiken tagit en 

annan riktning och efter hand förändrats vilket lett till en omfördelning av ansvar, kontakter 

och kriterier vid fördelning av bostäder (SOU 2001:95). I början av 1990-talet påverkades 

bostadspolitiken ytterligare genom två stora förändringar, dels minskade staten sin 

ekonomiska satsning samt sina subventioner till bostäder. Dels förändrades skattesystemet för 

fastigheter och bostäder så att hushållens kostnader för boende ökade i jämförelse med övriga 

hushållsutgifter. Detta ledde till att bostadsbyggandet minskade kraftigt i hela landet och i 

slutet av 1990-talet rådde en tilltagande bostadsbrist i vissa regioner. Utifrån detta beslutade 

staten att återigen engagera sig i bostadsfrågorna efter att bostadsbyggandet under en tid skett 

på marknadens villkor. En ny bostadsförsörjningslag trädde i kraft år 2001 vilket innebar att 

kommunerna återigen fått ett ansvar att planera för bostadsförsörjningen och de enskilda 

kommunerna får själva bestämma planeringen kring den situation som råder lokalt (Gävle 

kommun, 2006).  

 

Många kommuner har avvecklat sina bostadsförmedlingar och de alternativa bostadsföretagen 

har infört allt strängare kriterier för nya hyresgäster. Hårdare krav kring 

betalningsanmärkningar eller ett fast arbete har gjort att många vuxna människor utestängs 

från bostadsmarkanden. De sociala myndigheterna blir den enda samhällsinsats som de 

avvisade idag kan vända sig till för att få något slags boende. (SOU 2001:95).  Efterfrågan av 

hjälp med boende ifrån Socialtjänsten har därför ökat och socialtjästen har i allt större 

utsträckning blivit hyresvärd genom att stå för förstahandskontraktet (a.a.).  

 

Antalet bostadslösa i Gävle kommun uppgår enligt en mätning i augusti 2005 till ca. 200 

personer och en avgörande orsak till denna siffra är neddragningarna av psykiatrivårdens 

boenden. Många av de med psykiska funktionshinder i kombination med missbruk som 

tidigare bott på särskilda hem klarar inte av att bo i vanliga lägenheter. Om de blir avhysta 

från sina bostäder på grund av misskötsel av olika slag blir socialtjänsten för många det enda 

alternativet. Idag hjälper Socialtjänst Gävle cirka 400 hushåll i sitt boende genom olika 

stödinsatser (a.a).  
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Ett liv som präglas av missbruk och/eller psykisk ohälsa resulterar oftast i ett utanförskap och 

segregation ifrån övriga samhället. Detta utanförskap ter sig inte bara socialt eller på 

arbetsmarkanden utan på många olika plan, inte minst på bostadsmarknaden. Då individen 

utifrån sitt missbruk och/eller psykisk ohälsa blivit avhyst på grund av störningar, misskötsel 

eller obetalda hyresskulder blir tillgången till den ordinarie bostadsmarknaden begränsad. 

Med störningar avses klagomål från grannar gällande exempelvis oväsen. För att kunna 

tillgodose behovet av boende för människor med en problembild av missbruk och psykisk 

ohälsa har systemet med träningslägenheter utvecklats (Gävle kommun, 2006).  

 

1.2 Syfte  

Denna studie syftar till att utvärdera boende i träningslägenhet i Gävle kommun. Dels syftar 

den till att visa på hur de boende upplever att det är att bo i träningslägenhet (funktionell 

kvalitet) och dels syftar den till att påvisa vad insatsen innebär och hur detta fungerar (teknisk 

kvalitet). Utifrån dessa två övergripande syften blir våra frågeställningar: 

1. Hur ser populationen ut som får denna insats? 

2. Hur är klienternas attityder gentemot boendestöd och handläggare?  

3. Hur ser det ut när det gäller nykterhet och skötsamhet bland klienterna?  

4. Kan man påvisa att boendet i träningslägenhet (inkl. boendestöd) hjälpt klienterna att uppnå 

en stabil boendesituation?  

5. Vad är klienterna nöjda respektive missnöjda med gällande boende i träningslägenhet? 
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2 Tidigare forskning kring boendeprogram 

Forskning som har gjorts tidigare gällande olika boendeprogram handlar mestadels om 

internationell forskning, främst från Storbritannien och USA. Dock finns forskning från 

Sverige, och det gemensamma med studierna är att de undersökt vilka boendeprogram som 

finns för personer med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa samt hur dessa 

verksamheter fungerar. 

 

I två kvalitativa och kvantitativa studier som utförts i två kommuner i Sverige har Blid och 

Gerdner (2006) undersökt resultatet av boende i så kallade kategorihus, där man tittade på 

både personalens och klienternas uppfattningar. Totalt intervjuades 32 personer samt att 

klienterna fick fylla i en enkät där de uppskattade sin nuvarande situation jämfört med hur de 

hade det innan de påbörjade programmet. Dessa studier påvisar att denna form av 

boendeprogram inte tycks stödja klienterna i ett långsiktigt perspektiv. Klienterna upplevde 

också, under tiden de deltog i programmet, att deras livskvalité ökade men att de fortfarande 

kände att de saknade en meningsfull tillvaro. Författarna drar även slutsatsen att programmet 

inte heller lyckades med att minska de boendes missbruk, och de påpekar även att kontakten 

mellan handläggare på socialtjänsten och klienterna minskade drastiskt sedan klienterna 

påbörjade programmet. 

 

En annan artikel, The Staircase of Transition av Sahlin (2005) pekar på samma resultat. Här 

nämns att boendetrappor1 ses som en svensk lösning på hemlöshetsproblemet, men att även 

andra europeiska länder börjat ta till sig denna modell. Även här visar resultaten att klienter 

som deltagit i boendetrappor inte upplevde några långsiktiga resultat gällande 

boendesituationen. 

 

Både Blid och Gerdner (2006) och Sahlin (2005) är överens om att socialtjänstens sätt att 

hantera hemlöshet, via den sekundära bostadsmarknaden, har haft målsättningen att integrera 

dessa människor i den ordinarie bostadsmarknaden. Resultatet har dock blivit det motsatta, 

istället för att bli integrerade har dessa människor snarare blivit än mer marginaliserade i 

samhället. Sahlin (2005) menar att det är ytterst få klienter som klarar av att uppnå alla 

                                                           

1 Boendetrappa: Socialtjänsten hyr ut lägenheter till klienter förutsatt att klienten uppfyller vissa krav som 
utarbetats i en behandlingsplan. Uppfylls inte kraven kan klienten vräkas från lägenheten. Med tiden, om 
klienten uppvisar skötsamhet, får klienten tillgång till bättre bostäder med bättre villkor om vräkning  
(www.regeringen.se). 



 7

stegen i trappan, och om de nu klarar detta så tar det i regel flera år innan de lyckas få ett 

boende med eget kontrakt. En svårighet som omnämns är att även om klienterna sköter sig är 

det vanligt förekommande att hyresvärdar skärper kriterierna för att få ett eget kontrakt.. 

Även socialtjänstens kriterier kan skärpas, kriterier som många klienter inte har möjlighet att 

uppfylla och vräkning är då legitimerat från både hyresvärdens och socialtjänstens sida. Detta 

visar att både socialtjänstens och hyresvärdarnas beteenden kan vara svåra för klienterna att 

förutse. Trots den hårda kritiken av de ovan nämnda författarna har man dock kunnat påvisa 

att boende i olika former som tillhandahålls av socialtjänsten dock kan ge kortsiktiga 

framgångar gällande klienternas boendesituation.  

 

I USA har Padgett och medarbetare (2006) gjort en studie där författarna undersökt resultaten 

av en grupp som deltagit i en bostad först-modell (experimentgrupp) respektive en grupp som 

deltagit i en behandling först-modell (kontrollgrupp). Urvalet bestod av 225 personer och 

strukturerade intervjuer användes med sexmånaders intervaller under totalt 48 månader. För 

att utesluta bortfall kontaktades alla deltagare via ett femminuterssamtal varje månad. 

Resultaten för denna studie visar att hemlösa personer med psykisk sjukdom och/eller 

missbruksproblematik inte behöver genomgå någon obligatorisk behandling för att klara av 

en stabil boendesituation. Resultaten visar också att även om inte missbruket minskade i 

bostad först-gruppen så fanns heller inga tecken på ett ökat missbruk, trots att de flesta i 

denna grupp inte deltog i någon behandling. Man har även kunnat visa att bostad först-

modellen är mer kostnadseffektiv jämfört med härbärgen, sjukhusbesök samt 

kriminalvårdsplatser. Summan av resultaten kan beskrivas som att personer med psykisk 

ohälsa och missbruksproblematik inte behöver vara nyktra och ”städade” innan de kan 

tillgodose sig eget boende. 

 

Flexibelt stöd beskrivs av Gray och Fraser (2005) som en service som erbjuds under en 

begränsad tid för personer som har någon form av eget boende och där klienterna i regel har 

kontakt med psykiatrin och/eller är i behandling för missbruk. De som arbetar med flexibelt 

stöd fungerar som en länk mellan klienterna och det övriga välfärdssystemet för att klienterna 

ska kunna bibehålla sin bostad och leva självständigt. Författarna har, genom intervjuer med 

personer med heroinmissbruk som fått flexibelt stöd samt med en referensgrupp bestående av 

heroinmissbrukare som inte tagit del av stödet, undersökt vilken roll stödet har för 

möjligheten att bibehålla sin bostad. Totalt deltog 18 heroinmissbrukare. Båda grupperna 

blev intervjuade upp till tre gånger under en sexmånadersperiod med hjälp av standardiserade 
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frågor. Genom studien kom Gray och Fraser (2005) fram till att den primära rollen som 

flexibelt stöd har är att hjälpa klinterna att få tillgång till och ännu viktigare, att bibehålla en 

bostad. Utan stödet skulle många klienter förlora sin bostad på grund av sin livssituation. 

Stödet visar sig genom studien vara väldigt flexibelt och möter klienterna efter deras 

individuella behov. Gray och Fraser (2005) visar på att området i vilket klienterna får tillgång 

till bostad kan ha en avgörande roll för utgången av programmet. I de fall klienterna fått 

bostad i områden som har hög frekvens av droger har klienterna haft svårare att bibehålla 

motivationen till ett drogfritt leverne. Samtidigt kan situationen bli det omvända: om 

klienterna får en bostad i ett område där han eller hon inte har närhet till släkt och vänner kan 

programmet bidra till att klienten blir än mer isolerad från samhället. 

 

Resultatet från en studie från Storbritannien gjord av Grant och Hennessy (2006) pekar på 

samma betydelse som författarna ovan, att boendestöd spelar en mycket stor roll för att 

tidigare hemlösa personer ska kunna bibehålla en stabil boendesituation. I denna studie har 

både kvalitativa och kvantitativa metoder använts i form av enkäter och semistrukturerade 

intervjuer. Urvalet bestod av personer som antingen tog emot eller tillhandahöll boendestöd. 

En slutsats som författarna dragit är att boendestödet måste vara flexibelt och att innehållet i 

stödet måste anpassas efter varje klients behov och förutsättningar för att resultatet ska bli 

lyckat.  

 

Kertesz och medarbetare (2007) har genomfört en studie i USA som visar på liknande 

slutsatser. De menar att de lokala boendeprogrammen har en begränsad förmåga att 

inkvartera personer som inte lyckats uppnå total nykterhet. Samtidigt pekar författarna på 

betydelsen av att erbjuda boendestöd till personer som reducerat sitt missbruk men inte blivit 

helt nyktra, eftersom möjligheterna att en missbruksbehandling ska lyckas ökar om klienten 

har ett boende under tiden för behandlingen.  

 

I artikeln ”Boende och stöd – En nationell inventering av kommuners boendeinsatser för 

utsatta grupper” redogör Blid (2006) för kommuners boendeinsatser för människor som av 

olika anledningar har svårigheter att upprätthålla stabilitet i sin boendesituation. Studien visar 

att insatsen träningslägenhet förekommer i 15 procent av de undersökta kommunerna.  

 

För att kunna beskriva insatserna ytterligare har Blid undersökt graden av hemlikhet, 

integration, varaktighet, autonomi och rehabilitering inom respektive boendeinsats. Studien 
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visar på att insatsen träningslägenhet är betydligt mindre institutionslik till sin karaktär i 

jämförelse med andra insatser och den innehåller förhållandevis få restriktioner. 

Träningslägenheten är oftast belägen i en separat fastighet med andra grannar i samma 

bostadsområde och boendet räknas som en relativt stabil insats med måttlig grad av autonomi 

och varaktighet. Träningslägenheten har en hög grad av hemlikt boende och personalen som 

förekommer vid boendet har enbart psykosocial kompetens. Till skillnad från sociala 

övergångskontrakt är träningslägenheten mindre integrerad i ett normalt boendebestånd och 

har mer regler och tillgång till personal. Samtidigt visar studien att insatsen träningslägenhet 

har en låg grad av rehabilitering. I artikeln redovisas även resultat utifrån insatsernas grad av 

normalitet och omsorg. Studien visar att insatsen träningslägenhet innefattar en relativt hög 

grad av normalitet och boendet har en måttlig nivå av omsorg.    
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3 Metod 

Denna studie utförs på uppdrag av Vuxenteamet, Socialtjänst Gävle. Malin blev kontaktad via 

mejl från sin handledare, Ulrika Eldblom, från första praktiken vilken Malin gjorde på 

Vuxenteamet. I mejlet fanns olika frågor som Vuxenteamet ville att någon skulle titta lite 

närmare på. Utvärdering av boende i träningslägenhet var en av dessa och för att få mer 

information kontaktade vi Ulrika. Vi bestämde ett möte med henne och gick närmare in på 

vad de hade för tankegångar kring denna utvärdering. Efter mötet bestämde vi att det var just 

denna studie vi ville genomföra, varpå vi satte oss ner för att diskutera vilket syfte vi skulle ha 

som utgångspunkt. 

 

Utifrån vårt syfte kom vi fram till att det lättaste sättet att få fram de boendes upplevelser och 

tankar (funktionell kvalitet) var genom strukturerade intervjuer. På så sätt vet vi hur många 

svar vi får in och kan på så vis utgå från det. Innan vi började utforma vår intervjumall tog vi 

kontakt med Kia Fernlund, som är chef på Bostadsgruppen inom Socialtjänst Gävle. Vid en 

träff med henne beskrev hon hur verksamheten ser ut och vad målsättningen med 

träningslägenheter är. Vi hade även en träff med två boendestödjare, Ann-Kristin Wiberg och 

Birgitta Östman, för att få en bättre inblick i vad boendestöd handlar om. Utifrån dessa möten 

kunde vi sedan lättare skriva ihop vår intervjumall, så att vi verkligen ställde rätt frågor.  

 

Intervjumallen består av fyra olika delar (se bilaga 1), och varje del innehåller ett antal frågor 

med fem fasta svarsalternativ; mycket bra, mindre bra, varken bra eller dåligt, ganska dåligt 

samt mycket dåligt. Den första delen handlar om den fysiska lägenheten och innehåller frågor 

om själva lägenheten. Del två handlar om tillvägagångssättet att få en träningslägenhet och 

innehåller frågor som svarar på vad klienterna anser om sättet på vilket de fick tillgång till sin 

lägenhet. Del tre berör kontakten med boendestödjarna samt Vuxenteamet och ger en 

uppskattning av hur klienterna upplever hur det är att ha kontakt med boendestödjare samt hur 

deras kontakt med handläggaren på Vuxenteamet fungerar. Den sista delen handlar om 

klienternas upplevelser av träningslägenhet som insats, som beviljas som ett bistånd av 

handläggaren. Inom varje del av intervjun fanns möjlighet för klienterna att specificera sina 

svar, alltså att de kunde utveckla svaren så att vi fick in mer information än vad de fasta 

svarsalternativen kunde ge. Därmed är vår del av studien som berör den funktionella 

kvaliteten även mer kvalitativ än kvantitativ. Den information vi fick in dokumenterades med 

hjälp av anteckningar från båda författarna. Hela intervjumallen finns som bilaga längst bak. 

Inför våra intervjuer hade vi en kort presentation om vad vår studie handlar om och att 
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deltagarna kan garanteras konfidentialitet. Däremot kan konfidentialitet vara svårt att 

garantera gentemot boendestöd eftersom de stod för urvalet.  

 

För att få fram tekniska kvaliteter av boende i träningslägenhet bestämde vi oss för att göra 

aktstudier, och även här utgick vi ifrån den information vi fått gällande 

verksamhetsbeskrivningen. Med utgångspunkt av den informationen skapade vi ett antal 

frågor, cirka 20 stycken, i en enkät med öppna svarsalternativ. Denna enkät användes sedan 

som en testenkät utifrån vilken vi gjorde aktstudier på fem akter. Av det som framkom genom 

aktstudierna kunde vi därefter utforma en enkät med fasta svarsalternativ som passade bra 

inför våra aktstudier (hela enkäten finns som bilaga längst bak, bilaga 2).  

 

Studien var till en början tänkt att genomföras med enbart kvantitativa metoder, men under 

arbetets gång upptäcktes att mer kvalitativa metoder lämpade sig för analysen av funktionella 

kvaliteter. Detta beror främst på att vi valde att göra strukturerade intervjuer, som senare 

visade sig bli ganska omfattande och där mer information framkom som vi ansåg var 

värdefull för vår studie.   

 

All information vi fått kring den verksamhet vi undersökt har skett genom muntliga källor, då 

det finns mycket knapphändig information nedskrivet i styrdokument och liknande. Vi har 

bland annat pratat med Kia Fernlund, 2008-04-03, som är chef för Bostadsgruppen, vilken 

handhar bostadsfrågor inom Socialtjänst Gävle. Vi har även samtalat med boendestödjarna 

Birgitta Östman och Ann-Kristin Wiberg 2008-04-09. Slutligen har vi talat med Roger 

Larsson som är handläggare på Vuxenteamet 2008-04-09.  

 

3.1 Utvärderingsdesign  

Det finns tre olika sätt att mäta kvalitet och dessa utgår ifrån olika perspektiv. Antingen kan 

man mäta kvaliteten utifrån brukarens perspektiv, vilket innebär att man undersöker relationer 

mellan upplevelser och förväntningar. Ett professionellt perspektiv handlar om hur man på 

bästa sätt kan utveckla arbetsmetoderna för insatserna. Det tredje sättet utgår ifrån ett 

ledningsperspektiv, vilket undersöker om resurserna används på bästa sätt (SoS 1995:19).  

 

Kvalitetsstudier kan angripas utifrån två olika tillvägagångssätt antingen genom ett externt 

och/eller ett internt tillvägagångssätt. Det externa tillvägagångssättet utgår ifrån bland annat 

brukarens perspektiv där man exempelvis vill ta fasta på vad brukaren anser om kvaliteten på 
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den tjänst denne får ta del av. Inom det interna tillvägagångssättet studeras om 

arbetsmetoderna fungerar bra, om rätt tjänster erbjuds samt om man använder resurserna på 

ett effektivt sätt (SoS 1995:19).  

 

Enligt Socialstyrelsen (1995:19) finns två olika sidor av kvalitet, så kallad teknisk och 

funktionell kvalitet. Den tekniska kvaliteten avser att mäta vad brukaren erbjuds, det vill säga 

vad tjänsten innehåller och dess omfattning.  

 

Vid teknisk kvalitet är det viktigt att man utgår ifrån en innehållsanalys, det vill säga en 

verksamhetsbeskrivning och det man kan mäta, enligt Gerdner (080222), är;  

• Har förväntade tjänster utförts? 

• Har tjänsterna den standard som kan begäras? 

• Är resultatet av tjänsternas utförande det som kan förväntas?  

A. Vilka mål relaterar tjänsten till? 

B. Har målen uppnåtts? 

C. Har oönskade effekter uppträtt? (Biverkningar, störningar) 

 

Med funktionell kvalitet undersöker man på vilket sätt tjänsterna utförs åt brukarna och hur 

brukarna upplever detta. Dimensioner man kan mäta i funktionell kvalitet är bland annat; 

• Tillgänglighet – möjlighet att få kontakt  

• Flexibilitet 

• Artighet – vänlig, hänsynsfull och respektfull 

• Pålitlighet – förmåga att fullgöra det man åtar sig 

• Kompetens – förmåga att utföra tjänsterna 

• Kommunikation – personal att förmögen att informera och lyssna  

 

Upplevd kvalitet kan även påverkas av verksamhetens rykte och image, och kvalitet ur ett 

brukarperspektiv kan ses som en relation mellan upplevelser och förväntningar. Om brukarens 

förväntningar överensstämmer med de erfarenheter som brukaren fått genom tjänsten är det 

troligt att brukaren upplever tjänsten som god. Om däremot förväntningarna och 

erfarenheterna inte överensstämmer kan brukaren uppleva tjänsten som dålig, eller mindre bra 

vilket dock inte säger något om huruvida kvaliteten är på en hög nivå eller inte. Rent tekniskt 

och funktionellt kan verksamheten vara lika bra som andra men har verksamheten dåligt rykte 

kan brukarna ändå uppfatta verksamheten som sämre. Å andra sidan kan låga förväntningar 
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visa på positiva resultat då brukaren får mer än vad denne förväntat sig av tjänsten. Detta kan 

leda till att brukarens bedömning av tjänsten påverkas negativt av de låga förväntningarna och 

kan i sin tur bidra till att en positiv utveckling förhindras (SoS 1995:19, Gerdner, 1998).  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Samtidigt som vi hade vårt möte med Ann-Kristin och Birgitta från boendestöd frågade vi 

dem ifall de kunde vara behjälpliga med att kontakta klienterna inför våra intervjuer. De ville 

inte lämna ut några telefonnummer innan de själva pratat med klienterna först och i samband 

med detta kom vi överens om att de kunde fråga klienterna direkt om de ville ställa upp på en 

intervju. Ann-Kristin och Birgitta förmedlade även till sina kollegor att vi ville få kontakt med 

klienter som var intresserade av att ställa upp. Intervjuerna genomfördes sedan i klienternas 

lägenheter och närvarande var Malin, Maria samt klienten själv förutom vid en intervju där 

klienten även ville att Birgitta skulle vara med.  

 

Då det gäller aktstudierna hade vi tillgång till de flesta akter via Vuxenteamet. Vi pratade med 

varje handläggare och fick på så vis hjälp med att plocka fram akterna. Sedan ställde vi våra 

frågor via enkäten till akterna och fick på så vis in så många svar vi var intresserade av. Då 

Malin är anställd på Vuxenteamet fick vi därigenom även tillgång till Vuxenteamets 

journalanteckningar som finns i datasystemet Treserva, då många handläggare skriver ner sina 

anteckningar men inte skriver ut dem och lägger dem i akten. Vi fick även behörighet, via it-

ansvarig på Socialtjänst Gävle, att titta på försörjningsstöds och bostadsgruppens 

journalanteckningar för att ytterligare komplettera materialet.  

 

3.3 Population och urval 

Totalt fanns 33 stycken klienter som bodde i träningslägenhet under denna tid. Av dessa var 6 

stycken kvinnor, det vill säga 18 procent. Medelåldern på klienterna var 48 år och 

genomsnittstiden för klienterna i träningslägenhet var vid undersökningstiden 22 månader. Vi 

genomförde totalt fyra intervjuer och 29 aktstudier. Då det gäller urvalet till intervjuerna 

förmedlades kontakten via bondestöd, vilket resulterade i att vi intervjuade de klienter som 

kunde tänka sig att ställa upp, men där boendestöd var de som egentligen stod för urvalet. 

Resultatet gällande upplevelser av insatsen kan inte sägas vara representativt för hela 

populationen då vi endast intervjuat fyra personer. Något som är positivt för urvalet av 

intervjupersonerna är att vi intervjuat tre män och en kvinna vilket motsvarar fördelningen av 

män och kvinnor i den undersökta populationen i övrigt. 
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Vid aktstudierna valde vi att börja med de akter som fanns hos Vuxenteamet, vilket var 29 

stycken. Vi gjorde ett medvetet val att göra aktstudier på de klienter som vid tiden för studien 

var aktuella i träningslägenheter.  

 

3.4 Bortfall 

När det gäller intervjuerna finns ett bortfall på 88 procent det vill säga fyra av 33 klienter 

deltog i intervjun, vilket beror på att varje intervju tog cirka 1,5-2 timmar och tidsbristen 

gjorde att vi var tvungna att välja bort den femte och sista intervjupersonen. Att urvalet inte 

var större än fem personer beror även på att vi inte fick in fler som var intresserade av att 

ställa upp samt att boendestödjarna ansåg att vissa klienter inte lämpade sig att vara med.  

 

Vid aktstudierna var bortfallet dock bara på tolv procent. Att vi inte valde alla 33 akter beror 

på att en del akter fanns hos bostadsgruppen och att vi av tidsbristen inte hann gå igenom 

dessa samt att vi efter att ha gått igenom de 29 akter som fanns hos Vuxenteamet kände att 

materialet började bli mättat, det vill säga att svaren började upprepa sig allt oftare. När det 

gäller aktstudierna finns ett internt bortfall på tre frågor. På frågan om inkomst har vi inte 

lyckats få fram uppgiften från en akt. På frågan om attityd gentemot boendestöd saknas 

uppgiften från sju akter. Slutligen på frågan om avstängning saknas uppgiften från en akt.  

 

3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

För att studien ska få en vetenskaplig betydelse och vara användbar för andra krävs en god 

validitet och reliabilitet. Validitet handlar om att vi använder rätt undersökningsmetod för att 

få fram det vi vill veta, det vill säga att det råder en överrensstämmelse mellan de teoretiska 

begreppen och de empiriska undersökningsinstrumenten och att vi undersöker det vi påstår att 

vi undersöker (Esaiasson m.fl., 2004). När det gäller vår studie ville vi undersöka teknisk 

samt funktionell kvalitet. För att verkligen få fram upplevelser valde vi att genomföra 

strukturerade intervjuer där intervjupersonerna fick möjlighet att utveckla sina svar. När det 

gäller vad insatsen innebär valde vi att genomföra aktstudier, eftersom mycket information 

om klienternas situation rörande boendet finns dokumenterat i akterna. Våra val av 

datainsamlingsmetoder anser vi får fram de resultat som svarar på vårt syfte. Med anledning 

av att våra frågor i intervjumallen samt enkäten till aktstudierna utformades utifrån samtal 

med chefen för Bostadsgruppen samt boendestödjare anser vi även här att våra frågor avser att 

mäta det vi påstår att vi mäter. 
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Reliabilitet handlar om hur noga vi är när vi mäter i undersökningen. Studien får en hög 

reliabilitet (tillförlitlighet) då den har en frånvaro av slumpmässiga och osystematiska fel. Om 

mätningen är slumpmässig och innehåller slarvfel får studien en bristande reliabilitet (a.a.). Vi 

har ställt samma frågor till alla intervjupersoner samt till alla akter vilket ökar reliabiliteten. 

Dessutom, vid genomförandet av intervjuerna, kunde vi förklara för intervjupersonerna vad vi 

menade med frågor de inte förstod vilket också ökar reliabiliteten. När det gäller den tekniska 

kvaliteten som undersöktes genom aktstudier kan reliabiliteten påverkas negativt av att 

dokumentationen i akterna färgas av handläggaren/boendestödjarnas åsikter och bedömningar 

gällande olika situationer. När det gäller den funktionella kvaliteten som undersökts genom 

intervjuer stärks reliabiliteten genom att vi intervjuat klienter som bor i träningslägenhet idag, 

vilket gör att deras upplevelser är aktuella. 

 

Generaliserbarhet handlar om hur man utifrån valet av konkreta fall kan uttala sig om andra 

liknande fall som inte ingår i studien, det vill säga möjligheterna att generalisera resultaten till 

en större population. Den optimala lösningen på problemet med att generalisera sina resultat 

är att inkludera samtliga relevanta analysenheter och göra ett totalurval i sin undersökning 

(Esaiasson m.fl., 2004). I vår studie undersöks träningslägenheter endast i Gävle kommun, 

vilket resulterar i att vi enbart kan uttala oss om dessa förhållanden och inte kring 

träningslägenheter i andra kommuner. 

 

I vår studie som behandlar aktstudierna har vi undersökt 29 av 33 stycken akter vilket ger en 

hög generaliserbarhet. Det interna bortfallet är också av betydelse för generaliserbarheten och 

utifrån att vårt interna bortfall är relativt lågt påverkas inte generaliserbarheten märkbart av 

detta. 

 

Vad gäller generaliserbarheten vid våra intervjuer som innefattar endast fyra av 29 klienter är 

denna betydligt sämre. Ett mindre antal analysenheter ger små möjligheterna att kunna 

generalisera några studieresultat gällande hela vår population.  

 

3.6 Analysmetod  

Vid undersökningen av tekniska kvaliteter av träningslägenhet som insats har en kvantitativ 

metod använts vilket gör att analysen av dessa data kan göras med hjälp av SPSS (Statistical 

Package for the Social Science) version 16.0. Genom SPSS har olika tabeller tagits fram som 

innehåller deskriptiv information. I SPSS har även skillnader mellan olika grupper jämförts 
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med hjälp av variansanalys (One-Way Anova). Svaren som framkommit i resultatet från 

aktstudierna ställs sedan i diskussionen mot den tidigare forskning som presenterats i avsnitt 

2, för att ytterligare analysera materialet. 

 

Eftersom undersökningen av funktionell kvalitet innehåller klienternas upplevelser i form av 

både strukturerade intervjuer men även annan information som kommer fram under 

intervjutillfället måste denna del av studien analyseras på ett mer kvalitativt sätt. SPSS kan i 

detta fall inte användas. Till en början gjordes en sammanställning av svaren från 

intervjumallen, där resultaten visade inom vilka områden intervjupersonerna hade lika eller 

olika uppfattningar samt om något värde stack ut från mängden. Svarsalternativen som utlästs 

ur intervjumallen samt intervjupersonernas utvecklade svar sammanställdes sedan under de 

fyra olika som delarna använts i intervjumallen. De svar som framkommit från 

undersökningen av funktionella kvaliteter ställs i diskussionen mot den verksamhetsteori som 

beskrivs under avsnitt 4.  
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4. Verksamheten med träningslägenheter 

Verksamheten med träningslägenheter startade i slutet av 1990-talet och till en början fanns 

cirka fem lägenheter. Idag finns det cirka 30 träningslägenheter som Socialtjänst Gävle hyr i 

första hand av allmännyttan, som i Gävle kommun heter Gavlegårdarna. Socialtjänsten hyr 

sedan ut dessa lägenheter i andra hand till de klienter som anses ha ett behov av boende i 

träningslägenhet. För att socialtjänsten ska få hyra av Gavlegårdarna finns ett avtal som 

reglerar antal lägenheter och hur tillsynen av dessa ska se ut, något som sköts genom 

socialtjänstens boendestöd. Dock kan inget hyresförhållande föreligga utan att klienten blivit 

beviljad ett bistånd om socialt boende, enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen (2001:453). 

Detta bistånd beviljas av socialtjänstens Vuxenteam, som handhar ärenden med missbrukare 

över 20 år. Biståndet beviljas i regel på tolv månader, med möjlighet att förlängas vid behov. 

Den handläggare som beviljar biståndet skriver även in klienten i lägenheten. 

 

Människor som inte bedöms klara eget boende utan behöver tillsyn och stöd ska genom en 

träningslägenhet ges möjlighet att prova eget boende. Det finns två övergripande syften med 

träningslägenheterna, och dessa speglar både en nykterhetsaspekt och en ekonomisk aspekt. 

För det första ska boende i träningslägenhet ses som en del av en behandling eller en förlängd 

behandling. Detta innebär att de allra flesta klienter som får en träningslägenhet kommer från 

en behandling eller ett annat boende inom kommunens regi innan inskrivning i lägenheten. 

Det andra stora syftet med boende i träningslägenhet är att klienten ska få kontroll på sin 

ekonomi. De som är i behov av boende i träningslägenhet har ofta stora skulder, från tidigare 

hyresvärdar och/eller andra skulder. Genom att ha hyresskulder, och/eller tidigare störningar, 

är det oerhört svårt att få ett eget kontrakt genom de hyresvärdar som finns. Gavlegårdarna 

exempelvis inför en spärrtid om tre år på den person som blir vräkt på grund av störningar och 

finns hyresskulder ska dessa i regel vara avbetalade innan nytt hyreskontrakt kan erhållas. 

 

 Med anledning av att boende i träningslägenhet ska ses som en del av en behandling finns 

även ett krav på att klienterna ska vara nyktra under boendetiden, varav många klienter deltar 

i någon form av öppenvårdsprogram eller exempelvis på AA-/NA-möten. Innan inskrivningen 

i lägenheten skriver klient och handläggare på Vuxenteamet på ett avtal som ser lika ut för 

alla (se bilaga 3) men i behandlingsplanen som görs upp mellan klient, handläggare och 

boendestöd kan vissa överenskommelser göras. I Gävle finns två typer av träningslägenheter, 

nämligen traditionell träningslägenhet samt boende i träningslägenhetskomplex. Med 

traditionell träningslägenhet avses boende i lägenhet som är fördelade bland det ordinarie 
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lägenhetsbeståndet. Boende i träningslägenhetskomplex avser träningslägenheter som ligger 

samlade i ett och samma komplex och är alltså inte utspridda bland vanliga bostäder. 

 

När det gäller de traditionella träningslägenheterna försöker man dessutom se till att det inte 

finns flera träningslägenheter i samma trappuppgång och liknande. Lägenheterna består av 

antingen ett eller två rum och kök och klienterna kan välja mellan att ta med egna möbler eller 

låta socialtjänsten möblera upp den. Utrustning, såsom köksutrustning, står socialtjänsten för 

och baseras på hur många som ska bo i lägenheten. Klienterna betalar inte den egentliga hyran 

som finns kopplad till lägenheten, utan de betalar en egenavgift om 80 kronor per dygn, vilket 

blir en total månadskostnad på 2400 kronor. Ibland finns skäl till att helt avgiftsbefria eller 

reducera avgiften för vissa klienter, och ett giltigt skäl kan vara att klienten har stora skulder 

och ska börja betala av dessa. Klienterna får även söka bostadstillägg för egenavgiften. 

 

4.1 Boendestöd 

Boendestöd är en verksamhet som har två övergripande syften. Dels ska boendestödjarna 

ombesörja för en tillsyn så att klienterna följer de krav och villkor som de gått med på genom 

att skriva under avtalet. Denna tillsyn är även ett grundkrav som Gavlegårdarna ställt för att 

upplåta lägenheterna.  

 

Det andra syftet med boendestödjarna är att de ska erbjuda klienterna social träning samt 

stödjande och motiverande samtal. Den sociala träningen kan bland annat innebära: 

• Handling (samt planera matlista) 

• Passa tider 

• Familjeslanten (för ekonomisk rådgivning) 

• Vara behjälplig om klienten behöver avgiftning 

• Stöttning i hushållssysslor 

 

Boendestöd kan lyfta ut en klient ur lägenhet om denne använder droger och alkohol, samt 

hjälpa till att få iväg personen på avgiftning vid behov. Under tiden är lägenheten stängd men 

klienten kan få tillgång till den igen då han eller hon blivit nykter. Det finns i skrivande stund 

sex stycken boendestödjare och de arbetar i den mån de kan två och två. Alla har olika 

utbildningar och bakgrund, och det finns ingen särskild utbildning som krävs för att bli 

boendestödjare. Arbetstiderna är mellan 8-17 under vardagarna.  
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Boendestöd har ett stort antal samarbetspartners förutom Vuxenteamet och några exempel på 

samarbetspartners är: 

• Omvårdnad/LSS     

• Psykiatri/LRV 

• Avgiftningsenheter 

• Hälsocentraler och Gävle sjukhus 

• Kronofogden/Försäkringskassan 

• Bostadsföretagen och dess förvaltare 
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5. Resultat 

Här nedan följer resultaten från vår studie. Vi har valt att dela upp resultaten i tre delar som 

motsvarar huvudfrågorna i syftet, nämligen tekniska samt funktionella kvaliteter samt ge en 

övergripande bild av den undersökta populationen. 

 

5.1 Beskrivning av den undersökta målgruppen 

Den första delen av resultatet utgörs av en beskrivning av hur populationen ser ut som för 

närvarande bor i träningslägenhet. För att förtydliga detta följer en tabell med 

bakgrundsvariabler för undersökt population.  
Tabell 1. Beskrivning av undersökt population 
 Frekvens (N) Procent (%) Medelvärde 

Kön 29 100  
  Män 25 86,2  

  Kvinnor 4 13,8  

Ålder 29 100 48,2 år 
  Män 25 86,2 48,5 år 

  Kvinnor 4 13,8 46,0 år 

Familj 29 100  
  Ensamstående 23 79,3  

  Barn 18 62,1  

  Gift 2 6,9  

  Änka/Änkling 1 3,4  

  Särbo 3 10,3  

Inkomstkälla 28 96,6  
  Försörjningsstöd 6 17,2  

  CSN 1 3,4  

  Sjukersättning 13 44,8  

  Aktivitetsersättning 3 10,3  

  Pension 4 13,8  

  Förvärvsarbete 1 3,4  

Tidigare boende 29 100  
  Bostadslös 6 20,7  

  Behandlingshem 2 6,9  

  Halvvägshus 1 3,4  

  Inackorderingshem 14 48,3  

  Hotell 2 6,9  

  Eget boende 4 13,8  

Typ av insats 29 100  
  Traditionell tränings-    

  lägenhet 20 69,0  

  Boende i tränings-    

  lägenhetskomplex 9 31,0  

Tid i träningslägenhet 29 100 22,4 månader 
  Män 25 86,2 23,2 månader 

  Kvinnor 4 13,8 17,3 månader 
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Tabell 1 ger en övergripande bild av hur den undersökta målgruppen ser ut. När det gäller 

könsfördelningen framkommer att det bor övervägande mest män i träningslägenhet, hela 25 

stycken jämfört mot fyra stycken kvinnor. Medelåldern ligger på 48 år för båda grupperna, 

och där kvinnorna har en något lägre medelålder än männen. Den yngsta som bor i 

träningslägenhet är vid tiden för undersökningen 23 år och den äldsta 74 år. Av den 

undersökta populationen är de allra flesta ensamstående (79 %), och över hälften (62 %) har 

barn. I tabellen kan procentsiffrorna se något skev ut vilket beror på att varje person kan 

förekomma på flera variabler samtidigt, som exempelvis både vara ensamstående och ha barn. 

Största inkomstkällan är sjukersättning, något som lite mindre än hälften (45 %) av klienterna 

erhöll. Därefter kommer försörjningsstöd som 17 procent av klienterna försörjer sig på. 

Ungefär hälften av klienterna bodde på inackorderingshem innan de fick tillgång till 

träningslägenheten, och därefter följer gruppen som var bostadslösa (21 %). Endast fyra 

stycken av populationen (14 %) bodde i eget boende innan de fick sin träningslägenhet.  

 

När det gäller typ av insats finns det, som omnämnts tidigare, två kategorier och hädanefter 

kommer traditionella träningslägenheter ha beteckningen Grupp1 och boende i 

träningslägenhetskomplex Grupp2. Antalet klienter i Grupp1 uppgår till 20 stycken (69 %) 

och antalet klienter i Grupp2 uppgår till nio stycken, det vill säga 31 procent.  

 

Gällande tiden i träningslägenhet är genomsnittstiden gemensamt för både kvinnor och män 

22 månader. Män har en genomsnittstid på 23 månader och tiden är något lägre för kvinnorna, 

17 månader. Den kortaste tiden uppgår till en månad och den längsta tiden är 103 månader.  

 

5.2 Tekniska kvaliteter av träningslägenhet som insats 

Vår första del av resultatet ämnar att beskriva tekniska kvaliteter av boende i 

träningslägenhet, det vill säga vad insatsen träningslägenhet innebär samt hur det fungerar 

rent praktiskt. Studien syftar till att undersöka om träningslägenhet hjälper klienten att uppnå 

stabil boendesituation, undersöka hur det ser ut kring nykterhet och skötsamhet bland 

klienterna samt titta på hur klienternas attityder gentemot boendestödjarna och handläggare på 

Vuxenteamet ser ut. Resultaten bygger på 29 aktstudier. 
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Tabell 2. Anledning till boende i träningslägenhet samt varför klienter bott längre än 12 månader 
 Anledning till aktuellt boende Anledning till längre tidsperiod 

än 12 månader. 

Missbruk                                               % 100 - 
N                                              29 - 

Skulder                                                  % 75,9 51,7 

                                             N 22 15 

Störningar                                              % 48,3 34,5 

N 14 10 

Misskötsel av lägenhet                          % 10,3 - 

N                                 3 - 

Behov av tillsyn                                    % 3,4 17,2 

N 1 5 

 

Tabell 2 visar att samtliga klienter (100 %) har en missbruksproblematik som är en del av 

förklaringen till varför de bor i träningslägenhet. På samma sätt som i tabell 1 gällande 

familjesituation kan procentsiffrorna vara oproportionerliga då samma person kan ha flera 

olika anledningar till aktuellt boende. Efter missbruk är skulder en mycket vanlig anledning 

då aktstudierna visar att 76 procent av klienterna har skulder som skäl till nuvarande boende. 

Även störningar visar höga procentsiffror (48 %) som anledning till boende i 

träningslägenhet. Strecken i tabellen ovan betyder att uppgiften saknas då dessa variabler inte 

fanns med i enkäten.  

 

Som omnämnts i verksamhetsbeskrivningen beviljas biståndet (socialt boende) i regel på tolv 

månader med möjlighet till förlängning vid behov, och därav variabeln Boende i 

träningslägenhet längre än tolv månader. Resultaten visar att 19 av 29 klienter har bott längre 

än tolv månader i sina lägenheter, och den som bott längst har bott i sin träningslägenhet i 

nästan nio år. Skulder är den övervägande största anledningen till att klienterna bor kvar i 

lägenheterna då mer än hälften, 52 procent, har tidigare skulder som gör det svårt att erhålla 

ett eget boende. Störningar är en annan vanlig anledning till att klienterna bor kvar i 

träningslägenheterna, med en procentsiffra på 35 procent.  
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Tabell 3. Klienternas attityd gentemot boendestöd och handläggare 
 Attityd gentemot boendestöd 

 
 

Attityd gentemot handläggare 
 
 Positiv                                               % 51,7 58,6 

N 15 17 

Negativ                                              % 10,3 27,6 

N 3 8 

Varken positiv eller negativ              % 24,1 27,6 

N 7 8 

Samarbetsvillig                                  % 6,9 13,8 

N 2 4 

 

Vid aktstudierna framgick information kring attityd gentemot boendestöd i 22 av fallen, vilket 

alltså innebär att svar saknas från sju akter. Däremot finns inget bortfall bland svaren gällande 

attityd gentemot handläggaren. I denna tabell, lika som tabellerna ovan, kan klienterna 

förekomma på flera variabler samtidigt då de kan ha varit exempelvis både positiva och 

negativa i sin attityd. På frågan gällande klienternas attityd gentemot boendestöd visar 

resultaten att majoriteten av klienterna (52 %) har haft en positiv attityd, och endast 10 

procent har haft en negativ attityd. Vanligast förekommande är dock att klienterna har haft en 

blandad attityd, det vill säga både en positiv och negativ attityd under kontakten med 

boendestöd. Liknande resultat gäller för klienternas attityd mot handläggaren, där 59 procent 

av klienterna har haft en positiv attityd. Dock är andelen klienter med negativ attityd större 

mot handläggarna än mot boendestöd. Resultaten påvisar samma tendens som hos 

boendestöd: att klienterna tenderar att ha både en positiv och negativ attityd mot 

handläggaren. Gemensamt för de två undersökta frågorna är att cirka en tredjedel av 

klienterna tenderar att ha en attityd som är varken positiv eller negativ.  

 

I tabellerna 4-8 redogörs för variabler som avstängning från träningslägenheten och annan typ 

av konsekvens. En avstängning innebär att klienten avvisas från sin lägenhet under en tid för 

att sedan få tillgång till samma lägenhet igen. Klienten kan exempelvis ha använt alkohol eller 

narkotika och är i behov av avgiftning, vilket kan resultera i att nyckeln tas ifrån klienten och 

lägenheten stängs tillfälligt. Med annan typ av konsekvens än stängning avses variablerna 

som redogörs i tabell 8; avgiftning, tillfälligt boende på inackorderingshem, varning (muntlig 

och skriftlig) samt en tätare kontakt med boendestöd. Variabeln annan typ av konsekvens 

visar att klienten kan få andra typer av åtgärder, än att lägenheten stängs, om de bryter mot 

reglerna i avtalet.  
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Variabeln avbruten behandlingsplan innebär att klienten ska följa en behandlingsplan steg för 

steg, som exempelvis inleds med behandling till följd av boende på halvvägshus, för att sedan 

utslussas i träningslägenhet. Om klienten avviker från behandlingsplanen kan detta leda till att 

konsekvensen avbruten behandlingsplan. Överträdelse av övriga regler innebär att klienten 

bryter mot andra regler i hyresavtalet, som till exempel att ha husdjur i lägenheten eller ha 

någon inneboende hos sig.  

 

Tabell 4.  Antal avstängningar 

  Frekvens (N) Procent (%) 

Antal klienter som blivit avstängda 
från sin lägenhet 
 

8 27,6 

Hur många gånger                     1-2  
fler än 2 

7 
1 

24,1 
3,4 

 

Tabell 4 visar hur stor andel av klienterna som blivit avstängda från sin träningslägenhet för 

att sedan få tillgång till samma lägenhet igen. Resultatet visar att åtta av 29 klienter 

motsvarande 28 procent någon gång har blivit avstängda. Av dessa åtta klienter har sju 

stycken blivit avstängda en till två gånger och endast en klient har blivit avstängd fler än två 

gånger.  

 

Tabell 5. Orsaker till avstängningarna 
  Frekvens (N) Procent (%) 

Missbruk 8 27,6 
Avbrutit behandlingsplan 0 0 

Störningar 4 13,8 

Överträdelse av övriga regler 1 3,4 

 

Enligt tabell 5 är den största övervägande orsaken till avstängning missbruk och klienten har 

då oftast återfallit i ett alkohol- och/eller narkotikamissbruk. Fyra klienter har blivit avstängda 

på grund av störningar och dessa har i regel uppstått i samband med återfall i missbruk. 

Endast en klient har blivit avstängd på grund av överträdelse av övriga regler och ingen av 

klienterna har blivit avstängda genom att avbryta sin behandlingsplan.   

  

Tabell 6. Antal klienter som fått andra konsekvenser än avstängning 
  Frekvens (N) Procent (%) 

Antal klienter som fått annan typ 
av konsekvens än avstängning 
 

14 48,3 

Hur många gånger                     1-2  
fler än 2 

8 
6 

27,6 
20,7 
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En betydligt högre andel av klienterna, 14 av 29 stycken vilket motsvarar ungefär hälften, har 

fått andra typer av konsekvenser än just stängning av lägenheten. Gällande antalet 

konsekvenser hos klienterna framgår att åtta av 14 klienter har fått konsekvenser en till två 

gånger och resterande sex klienter har fått annan typ av konsekvens fler gånger än två.  

 

Tabell 7. Orsaker till dessa konsekvenser 
  Frekvens (N) Procent (%) 

Missbruk 14 48,3 
Avbrutit behandlingsplan 1 3,4 

Störningar 3 10,3 

Överträdelse av övriga regler 14 48,3 

 

De två största orsakerna till konsekvenser för klienterna är missbruk och överträdelse av 

övriga regler vilket gäller för så gott som samtliga klienter som fått annan typ av konsekvens. 

Betydligt mindre förekommande är orsaker som avbruten behandlingsplan och störningar 

vilket gäller sammanlagt fyra av 14 klienter.  

 

Tabell 8. Vilken typ av konsekvens 
  Frekvens (N) Procent (%) 

Avgiftning 3 10,3 
Tillfälligt boende på 
inackorderingshem 

6 20,7 

Varning 9 31,0 

Tätare kontakt med boendestöd 7 24,1 
Behandlingshem (SoL/LVM) 1 3,4 

 

Tabell 8 visar att konsekvenserna för klienterna till större delen innefattat varningar, tätare 

kontakt med boendestöd samt tillfälligt boende på inackorderingshem. Konsekvenser som 

avgiftning och inskrivning på behandlingshem visar sig uppgå till sammanlagt fyra av 14 fall.   

 

5.2.1 Övriga resultat från aktstudierna 

Aktstudierna visar även att majoriteten av klienterna har fått tillgång till träningslägenheterna 

genom erbjudande från sin handläggare på Vuxenteamet. Endast fem klienter (17 %) tog 

själva initiativet till en träningslägenhet. Vid frågan om klienten någon gång haft en 

träningslägenhet där han eller hon fått ta över lägenheten i form av ett övergångskontrakt 

visade det sig att endast en klient haft möjlighet till detta, men klienten själv avböjde 

erbjudandet.  
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Vid aktstudierna framgår ytterligare att sju av 29 klienter har bott i en träningslägenhet 

tidigare. Gällande antalet träningslägenheter som klienterna bott i har det visat sig att fem av 

dessa sju klienter har haft en träningslägenhet tidigare och två av klienterna har bott i två 

stycken träningslägenheter tidigare. Den största orsaken till att klienterna inte bor kvar i 

lägenheten/-erna är på grund av missbruk. Andra orsaker som exempelvis störningar var 

orsaken i tre av fallen. Orsaker som avbruten behandlingsplan, klientens önskan om annan 

lägenhet och överträdelse av övriga regler förekom i betydligt mindre utsträckning, och 

berörde totalt tre klienter.   

 

5.2.2 Prövning av skillnader mellan olika grupper 

Vid prövning av skillnader mellan Grupp1 (boende i traditionell träningslägenhet) och 

Grupp2 (boende i träningslägenhetskomplex) testades skillnader gällande samtliga variabler 

förutom de variabler som redovisats i bakgrundstabellen.  

 

Tabell 9. Prövning av skillnader mellan Grupp1 och Grupp2. Prövat med variansanalys (One-Way Anova) 
  

 
Boende i traditionell 

träningslägenhet 
Totalt N = 20 

Boende i 
träningslägenhetskomplex  

Totalt N = 9 

 
Sig. 

Anledning till aktuellt 
boende: störningar 
 

6 8 0,002 

Anledning till att klienten 
bott längre än 12 månader: 
skulder 

11 4 0,006 

Anledning till att klienten 
bott längre än 12 månader: 
störningar 

3 7 0,007 

Har klienten någon gång fått 
någon annan typ av 
konsekvens än stängning av 
lägenheten vid överträdelse 
av regler 

7 7 0,033 

Vad blev konsekvensen: 
avgiftning 

0 3 0,055 

 

Tabell 9 visar mellan vilka variabler där det finns signifikanta skillnader (p<0,05) mellan 

grupperna. Skillnaden mellan grupperna är som störst när det gäller störningar som anledning 

till att klienterna bor i träningslägenhet. När det gäller avgiftning som konsekvens vid 

överträdelse av regler är skillnaden inte signifikant men tenderar till signifikans, därav finns 
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variabeln med i tabellen. Prövningen av skillnader mellan grupperna visar att det finns 

signifikanta skillnader mellan de två grupperna.  

 

5.3 Funktionella kvaliteter av träningslägenhet som insats 

Denna del av resultatet behandlar den funktionella kvaliteten av boende i träningslägenhet. 

Syftet är här att undersöka hur klienterna upplever hur det är att bo i träningslägenhet, 

inklusive uppfattningar om själva lägenheten, hur det gick till att få en träningslägenhet, 

kontakt med boendestöd och Vuxenteamet samt upplevelser av träningslägenhet som insats. 

Resultatet av den funktionella kvaliteten bygger på fyra relativt omfattande intervjuer. I 

intervjuerna har intervjupersonerna (ip) fått fasta svarsalternativ samt möjlighet att utveckla 

sina svar. Detta är grunden till resultatet men även övrig information, som framkommit under 

själva intervjutillfällena, behandlas också här nedan. För att ip ska kunna vara konfidentiella 

har vi hittat på nya fingerade namn, Hasse, Janne, Ove och Pia. Det är alltså inte ip:s riktiga 

namn som används. 

 

5.3.1 Den fysiska lägenheten 

Denna del av intervjun handlar om ip:s uppfattningar om själva lägenheten och området den 

ligger i. Gällande området visar studien att alla fyra ip anser att området de bor i är bra. 

Däremot är svaren kring själva lägenheten väldigt utspridda vilket innebär att ip har ganska 

olika uppfattningar om de lägenheter de bor i.   

 

Både Ove och Janne var till en början tveksamma till området de skulle flytta till. Ove ville 

inte flytta till sitt område då han ”kände så många aktiva personer där” med vilket han 

menade att han kände många personer som fortfarande var i ett aktivt missbruk av alkohol 

och/eller narkotika som bodde i det området. Janne kände sig tveksam av den anledningen att 

området för en tid sedan hade dåligt rykte på grund av att det var ganska oroligt där. Janne 

säger dock att det nu är lugnt i området vilket gör att han trivs väldigt bra. Vidare uppger 

Janne att han önskade en lägenhet med två rum och kök och då blev urvalet av områden starkt 

begränsat. Janne säger att han då gjorde valet att prioritera storleken framför området och fick 

ta den lägenhet som fanns tillgänglig.  

 

Hasse däremot anser att han haft mycket bra inflytande när det gäller valet av område, då han 

hade tre olika områden att välja mellan. Att han valde aktuellt område beror på att han bott 

där tidigare och trivdes då bra. Pia hade bott i sitt område en längre period tidigare vilket gör 
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att hon är nöjd med sitt område, trots att hon anser att hon inte alls hade någon möjlighet att 

välja. 

 

Både Hasse och Janne är i överlag nöjda med själva lägenheten. Hasse var till en början 

missnöjd eftersom det inte fanns någon TV. Janne tyckte att lägenheten var över förväntan, då 

han hade satt sina förväntningar väldigt lågt, vilket gör att hans uppfattning om lägenheten 

blir mycket positiv. 

  

Både Ove och Pia är missnöjda med sina lägenheters storlek, men där Ove tycker att hans är 

för liten och Pia anser att hennes är alldeles för stor. Ove och Pia har samma uppfattning kring 

lägenhetens möbler och utrustning då de båda anser att möblerna och särskilt 

köksutrustningen får ok men inte mer. Båda uttrycker sig som ”grejerna är helt ok men inget 

jag skulle köpa själv”. Under intervjun med Ove framkommer dock att han är väldigt tacksam 

över att ha fått en lägenhet som är möblerad då han inte skulle ha haft råd att möblera den 

själv. 

 

5.3.2 Tillvägagångssättet att få en träningslägenhet 

Den här delen av intervjun handlar om ip:s uppfattningar om handläggaren på Vuxenteamet, 

vilken är den som beviljar insatsen i form av biståndet socialt boende.  

 

Resultaten visar att samtliga ip är nöjda med respektive handläggare. Samtliga upplever också 

att de fått tillräcklig och konkret information om de skötsamhetskrav och regler som gäller för 

boende i träningslägenhet samt att alla fyra är väl medvetna om vad som gäller. Pia uppgav att 

hon är på det klara om de regler som finns och ”att det bara är att rätta sig efter dessa”. När 

det gäller uppfattningen om handläggaren är Pia den vars åsikt skiljer sig något från de andra 

tre. Hon var mindre nöjd med sin handläggare till en början, vilket berodde på att Pia hade 

svårt att acceptera att en ung handläggare ”ska tala om för mig vad jag får och inte får göra”. 

Idag är Pia nöjd med den unga handläggaren och tycker att det fungerar bra mellan dem.  

 

Både Hasse och Janne upplever att det gick väldigt fort och smidigt att få tillgång till, och 

flytta in i, träningslägenheten. Ove var väldigt nöjd med sin handläggare som han anser ”hade 

en schysst attityd” då denne inte vände ryggen till när det var som jobbigast i början för Ove. 
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5.3.3 Kontakten med boendestöd samt Vuxenteamet 

Denna del av intervjun handlar om ip:s upplevelser kring hur kontakten med boendestöd och 

Vuxenteamet fungerar.  

 

Första frågan i denna del rör ip:s uppfattning om deras egna roll i utformandet av deras 

vårdplanering och de allra flesta har en ganska neutral eller en något negativ uppfattning om 

den egna delaktigheten. Att resultatet ser ut så förefaller bero på att ip anser att de inte haft 

något behov av en vårdplanering då de tycker att de är självgående i nyktert tillstånd. Endast 

Hasse har en positiv uppfattning då han tycker att han fick föra sin egen talan och bestämma 

en hel del själv. Janne uppger att han tycker det känns otacksamt att ställa krav och komma 

med egna idéer när han är i den situationen han är i.  

 

På frågorna som berör boendestöd är svaren ganska spridda. På frågan som handlar om hur ip 

upplever att de blivit bemötta av boendestödjarna är tre av fyra väldigt nöjda medan Ove till 

en början var riktigt missnöjd med bemötandet. Oves uppfattning beror på att han upplevde att 

boendestödjarna inte kunde anpassa sina besök utifrån de aktiviteter Ove hade på dagarna. 

Vidare uppger Ove att han i början kände sig kontrollerad samt att boendestöd bara lyssnade 

på handläggaren och inte på Ove.  

 

På övriga frågor rörande boendestöd finns två tendenser bland svaren. Antingen är ip nöjda 

med boendestöd när det gäller tillgänglighet, flexibilitet, stöd och motivation samt social 

träning. Den andra tendensen bland ip:s svar är att ip har en neutral attityd gentemot 

boendestöd. Resultaten visar att de två som är nöjda med boendestöd är de som utnyttjar det 

boendestöd har att erbjuda. De två som har en mer neutral attityd är de som anser att de ”inte 

har någon användning av boendestöd” utan de vill mera sköta sig själva. Pia uppger att hon 

har lite blandade känslor inför boendestöd vilket beror på vem av boendestödjarna det är som 

kommer och hur hennes humör är för dagen. Dock sa Pia under intervjutillfället att ”det är 

boendestöds förtjänst att det har gått så bra för mig”.  

 

På frågan om hur kontakten med handläggaren fungerar sedan inskrivningen till 

träningslägenheten svarar majoriteten att kontakten fungerar bra men har minskat avsevärt. 
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5.3.4 Upplevelser av träningslägenhet som insats 

Den sista delen handlar om träningslägenhet som insats och undersöker ip:s uppfattningar av 

träningslägenhet på en mer övergripande nivå.  

 

Samtliga anser att det fungerar ganska bra att bo i träningslägenhet. Janne beskriver insatsen 

som ”unik” i sitt slag. Samtliga anser också att träningslägenhet som en del av en behandling 

fungerar mycket bra, och de flesta (3 av 4) uppger att det var jättebra att de fick genomgå 

behandling för sitt missbruk först innan de blev inskrivna i träningslägenheten. Ove uppger att 

han inte skulle ha klarat att gå i öppenvårdsbehandling eller liknande och samtidigt börja ta 

ansvar för sitt boende, och Janne uppger att det var en trygghet att ha en bostad att komma till 

efter genomförd behandling. Janne menar vidare att det ger ett lugn att veta att man har 

någonstans att bo efter behandlingen, vilket gör det lättare att koncentrera sig på själva 

behandlingen. 

 

Samtliga uppger att deras ekonomi var dålig innan inskrivningen till lägenheten och tre av 

fyra uppger att ekonomin blivit något bättre. Ove är den som anser att hans ekonomi inte har 

förändrats och han säger att det är hans ekonomiska situation som gör att han bor kvar i 

träningslägenheten. Hasse är den enda av ip som fått hjälp att få kontakt med personer som 

ska hjälpa honom med hans skulder. Just tidigare skulder uppger alla ip att de har problem 

med och att skulderna ligger till grund för att de har svårt att få ett annat boende.  

 

Alla ip tycker att det är bra att betala egenavgiften om 2400 kronor i månaden eftersom 

boende i träningslägenhet ska vara ett steg på vägen att klara ett självständigt boende och man 

måste kunna betala för sig var man än ska bo. Ove tycker att egenavgiften är ok men han 

anser att det är orättvist att betala lika mycket i egenavgift för sin etta som andra i 

träningslägenheter betalar för sina tvåor.  

 

När det gäller de skötsamhetskrav som är kopplade till boendet svarar samtliga fyra att de 

anser att kraven är bra. Hasse anser att nykterhetskravet är mycket bra och han anser i överlag 

att det är bra att det ställs krav då han tycker att det ”ska vara tuff kärlek”. Janne skulle vilja 

ha lite mer att säga till om när det gäller villkoren för boendet samt att han ibland skulle vilja 

ha lite mer att säga till om när det gäller kraven då han kan tycka att det är svårt att planera 

saker utifrån boendestöds tidsbestämda besök.  
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På frågan om känslan av att vara hemmastadd i lägenheten skiljer sig uppfattningarna mellan 

ip åt. Hasse är den som utan tvekan känner sig som hemma i lägenheten. I övrigt tenderar ip 

att svara att de trivs i lägenheten men den är inte deras hem. Oves svar ger en tydlig bild av 

hur det kan kännas att bo i träningslägenhet: ”jag bor här men den är inte min”.  

 

Gällande frågan om förväntningar kring boende i träningslägenhet som ip hade innan är ip:s 

svar entydiga: alla uppger att de inte hade några förväntningar vilket gör att de inte kan säga 

att förväntningarna uppfyllts eller inte. 
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6 Diskussion 

6.1 Tekniska kvaliteter av träningslägenhet som insats 

I den undersökta målgruppen förekommer betydligt fler män än kvinnor och populationens 

medelålder uppgår till 48 år vilket tyder på en relativt hög medelålder bland klienterna. Det 

finns inga framträdande resultat från studien som kan förklara varför populationen ser ut som 

den gör, men könsfördelningen kan förklaras med att kanske har män lättare att bli av med sitt 

boende än kvinnor på grund av missbruk och störningar. Den höga medelåldern kan bero på 

att andra lösningar föredras för yngre klienter och att yngre klienter inte hunnit få lika stora 

konsekvenser av sitt missbruk som de äldre klienterna. Självklart kan dock andra förklaringar 

än de som diskuterats här förekomma. Genomsnittstiden för boende i träningslägenhet har 

visat sig uppgå till 22 månader vilket motsvarar ungefär två år. Våra studieresultat visar att 

boende i träningslägenhet längre än tolv månader snarare är en regel än ett undantag.  

 

Samtliga klienter har en missbruksproblematik som är en del av förklaringen till varför de bor 

i träningslägenhet. Efter missbruk är skulder en mycket vanlig anledning till klienternas 

nuvarande boendesituation. Skulder och störningar förefaller vara två vanliga anledningar till 

att klienterna fått tillgång till en träningslägenhet och det förefaller även vara så att dessa två 

anledningar är den övervägande orsaken till att klienterna inte får tillgång till ett eget kontrakt. 

19 av 29 klienter har bott i träningslägenhet längre än tolv månader och skulder samt tidigare 

störningar har visat sig vara den största anledningen till att klienten bor kvar längre än 

planerat. Sju av 29 klienter har bott i träningslägenhet tidigare men blivit av med denna på 

grund av missbruk och störningar. Endast en klient av 29 har fått erbjudande om att ta över 

lägenheten i form av ett övergångskontrakt. Sahlins forskning (2005) samt Blid och Gerdner 

(2006) har påvisat att boenden som tillhandahålls av socialtjänsten kan ge kortsiktiga 

framgångar när det gäller klienternas boendesituation. Dock menar författarna ovan att dessa 

boenden inte ger några bestående resultat i längden.   

 

Resultatet som redovisas kring avstängningar och andra typer av konsekvenser visar att åtta 

av 29 klienter någon gång har blivit avstängd från sin lägenhet och hälften av klienterna har 

fått annan typ av konsekvens än stängning. Den vanligaste orsaken till avstängning från 

lägenheten är återfall i missbruk. Missbruk samt överträdelse av övriga regler förefaller även 

vara de största orsakerna till att klienterna fått annan typ av konsekvens än stängning av 

lägenheten. Konsekvenserna för klienterna har i huvudsak bestått av varningar, tätare kontakt 

med boendestöd samt tillfälligt boende på inackorderingshem. Utifrån ovanstående resultat 
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kan konstateras att över hälften av klienterna har eller har haft svårigheter att komma ifrån sitt 

missbruk. Tidigare studier som genomförts i USA av Kertesz och medarbetare (2007) visar på 

liknande slutsatser: att boendeprogrammen har en begränsad förmåga att lyckas få klienterna 

att uppnå en total nykterhet. Liknande resultat har även framkommit i Sverige genom en 

studie av Blid (2006) som visar att insatsen träningslägenhet har en låg grad av rehabilitering.  

 

Gällande klienternas attityder visar studien att hälften av dem har haft en positiv attityd 

gentemot boendestöd och handläggare, dock är andelen klienter med negativ attityd något 

större mot handläggarna än mot boendestöd. Vanligast förekommande är dock att klienterna 

har haft en blandad attityd, det vill säga både en positiv och negativ attityd under kontakten 

med boendestöd och handläggare. Något som är viktigt att poängtera är att dessa resultat 

grundar sig på anteckningar från klienternas akter och är socialarbetarnas uppfattningar om 

klienternas attityder. En anledning till skillnaderna bland attityderna kan vara att 

boendestödjarna och handläggarna på Vuxenteamet har olika arbetsuppgifter vilket speglas i 

hur de uppfattas av klienterna. 

 

Resultatet av vår studie har även visat sig innehålla signifikanta skillnader mellan klienter 

boende i traditionell träningslägenhet (Grupp1) och klienter boende i 

träningslägenhetskomplex (Grupp2). Signifikanta skillnader mellan grupperna har visat sig i 

antal klienter som fått annan typ av konsekvens än stängning av lägenheten. Betydligt fler 

klienter boendes i Grupp2 har fått annan typ av konsekvens i förhållande till det totala antalet 

i respektive grupp. Detta tyder på att nykterhet och skötsamhet bland Grupp2 är svårare att 

upprätthålla. Betydligt fler klienter i Grupp2 har även fått konsekvensen avgiftning vilket 

också är ett resultat som stödjer denna slutsats. Gray och Frasers tidigare forskning (2005) 

visar att området där klienterna fått tillgång till sin bostad har en avgörande roll för utgången 

av programmet. I de fall klienterna fått bostad i områden med hög frekvens av droger har 

klienterna haft svårare att bibehålla motivationen till ett drogfritt leverne. Som tidigare 

påpekats bor klienterna i Grupp2 i ett komplex bestående av enbart träningslägenheter, vilket 

tyder på att klienterna kan påverkas av varandra gällande nykterheten. 

 

6.2 Funktionella kvaliteter av träningslägenhet som insats 

Den fysiska lägenheten 

Resultaten gällande själva lägenheten visar att alla fyra ip har olika uppfattningar kring 

respektive lägenhet. Detta tyder på att klienternas omdömen är väldigt subjektiva och att 
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klienterna har olika krav på lägenheten utifrån deras egna behov. Resultatet visar att det är 

svårt att ha en generell standard på lägenheterna som ska passa alla. 

 

Tillvägagångssättet att få en träningslägenhet  

Resultaten tyder på att ip är nöjda med det arbete som handläggaren på Vuxenteamet utfört, 

samt att alla anser att de blivit tillräckligt informerade om vad boende i träningslägenhet 

innebär. 

 

Kontakten med boendestödjarna samt Vuxenteamet 

Gällande vårdplaneringen anser de flesta att de inte haft så stor del i själva planeringen samt 

att de flesta inte tycker att de haft något behov av att göra upp en planering, eftersom de anser 

sig vara självgående i nyktert tillstånd. När det gäller frågorna kring boendestöd visar 

resultaten återigen på spridda svar bland ip. De flesta tycker sig ha blivit positivt bemötta av 

boendestöd förutom Ove som hade en väldigt negativ uppfattning om boendestöd i början av 

boendet. På övriga frågor rörande boendestöd finns två tendenser bland svaren. Den ena 

tendensen är att ip är nöjda med boendestöd och den verksamhet de utför, dessa ip är även de 

som utnyttjar verksamheten med boendestöd. Den andra tendensen är att ip vill sköta sig 

själva och inte har samma behov av det som boendestöd erbjuder. Det förefaller dock vara så 

att de flesta ip uppskattar boendestöds besök.  

 

Det tycks vara så att insatsen med boendestöd måste vara flexibel och anpassas efter varje 

klients behov och önskemål, snarare än att klienten ska ”stoppas in” i ett färdigkonstruerat 

koncept som gäller för alla. Resultaten från en studie i Storbritannien pekar på att boendestöd 

spelar en viktig roll för att klienten ska kunna bibehålla en stabil boendesituation. En slutsats 

författarna drar är att boendestödet bör vara flexibelt och anpassas efter klientens behov och 

förutsättningar för ett hållbart resultat.  Detta är något som en del av ip efterfrågar gällande 

boendestöd i Gävle kommun. 

 

Samtliga ip tycker att kontakten med handläggaren på Vuxenteamet fungerar bra, även sedan 

inskrivningen i lägenheten, men att kontakten minskat avsevärt. Detta kan ju vara en naturlig 

följd eftersom handläggaren beviljar insatsen, där boendestöd ingår, och boendestödjaren blir 

sedermera länken mellan klienten och handläggaren.  
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Upplevelser av träningslägenhet som insats  

Samtliga ip anser att det i överlag fungerar bra att bo i träningslägenhet och att insatsen i sig 

är positiv. Här framkommer även att ip är tacksamma över att de fått hjälp med ett boende, 

och de är också ense i uppfattningen att kraven för boende i träningslägenhet är bra. Det 

framkommer även av resultaten att flera av ip upplever att de skulle vilja bli lyssnade på mer 

vilket kan ses som att, som tidigare skrivits i den här uppsatsen och som tidigare forskning 

pekar på, insatsen bör utformas utifrån de enskilda klienternas behov och önskemål. 

Klienterna bör få vara med och bestämma kring sitt eget liv.  

 

När det gäller den ekonomiska situationen anser samtliga att deras ekonomi var mycket dålig 

innan inskrivningen till lägenheten. De flesta uppger även att deras ekonomi idag är något 

bättre, något vi reagerade på med anledning av att klienternas ekonomiska situation, enligt 

resultaten från aktstudierna och som även skildrats i verksamhetsbeskrivningen, är den 

främsta anledningen till att klienterna bor länge i sina träningslägenheter. Klienternas 

ekonomiska situation förefaller vara något som klienterna bör få hjälp att arbeta mer aktivt 

med. Enligt verksamhetsbeskrivningen är ett av de två övergripande syftena med 

träningslägenhet att klienten ska få kontroll på sin ekonomi, och där framkommer även att i 

boendestöds program för social träning att de ska vara behjälpliga att få klienten till 

Familjeslanten för ekonomisk rådgivning, något som endast en av fyra ip har fått hjälp med. 

 

Något vi själva reflekterat över är hur resultatet från intervjuarena kan ha påverkas av det 

faktum att klienterna är i beroendeställning gentemot socialtjänsten. Sammanhängande är 

intervjupersonernas svar ganska positiva vilket i sig inte behöver vara påverkat av något men 

detta bör tas i beaktande.  

6.3 Slutsatser och besvarande av syfte 

Nedan kommer teknisk och funktionell kvalitet att sammanställas under gemensamma 

rubriker.  

 

Klienternas attityder gentemot socialarbetarna   

Studien visar att klienternas attityder gentemot boendestöd tenderar att vara övervägande 

positiva, och attityderna gentemot handläggarna tenderar att vara blandade, det vill säga både 

positiva och negativa. Intervjupersonerna är nöjda med handläggarnas arbete, trots att 

kontakten minskat avsevärt sedan inskrivningen i lägenheten, vilket också Blid och Gerdner 
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(2006) kommit fram till. När det gäller kontakten med boendestöd visar studien att de som 

utnyttjar boendestöd är de som även är positiva i sin bedömning kring boendestöd.  

 

Nykterhet och skötsamhet 

Missbruk, skulder och tidigare störningar är de främsta orsakerna till att klienterna bor i 

träningslägenhet. Skulder och tidigare störningar är de huvudsakliga anledningarna till varför 

klienterna blir långvariga i sina träningslägenheter. Studien visar att flertalet av klienterna har 

blivit avstängda från sin lägenhet och/eller fått någon annan typ av konsekvens som en följd 

av återfall i missbruk. Resultaten gällande nykterhet och skötsamhet visar även på signifikanta 

skillnader mellan de som bor i traditionell träningslägenhet och de som bor i 

träningslägenhetskomplex. Resultaten från intervjuerna visar att nykterhets- och 

skötsamhetskraven kan sägas vara uppskattade av klienterna, men att mer stöd i förebyggande 

syfte kan utvecklas ytterligare för att dessa krav ska kunna upprätthållas av klienterna. 

 

Stabil boendesituation  

Det är svårt att säga, utifrån denna studie som utgår ifrån de som bor i träningslägenhet idag, 

om insatsen ger långsiktiga resultat i form av att klienterna får egna kontrakt. Däremot 

framkommer tydligt att den akuta boendesituationen för klienterna är löst.  

 

En ekonomisk aspekt 

Skulder är den överhängande anledningen till att klienterna bor kvar i träningslägenheten 

längre än planerat. Endast en av de fyra intervjuade har fått hjälp med sin ekonomi. 

Klienternas ekonomiska situation förefaller vara något som samtliga bör få hjälp att arbeta 

mer aktivt med.  

 

Vad klienterna anser 

De klienter som intervjuats förefaller tycka att boende i träningslägenhet fungerar ganska bra 

men kan inte jämföras med ett eget boende. Klienterna tycks uppskatta boendestöds besök 

samt handläggarnas arbete på Vuxenteamet. Klienternas uppfattningar kring själva lägenheten 

och även kring boendestöds verksamhet skiljer sig åt, något som kan tolkas som att insatsen 

måste utformas efter varje enskild klients behov och förutsättningar för att resultatet ska bli 

lyckat.  
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Besvarande av syfte 

Vi anser att syftet med studien har blivit uppfyllt då vi lyckats besvara frågeställningarna i 

syftet. En utförlig populationsbeskrivning har gjorts. Resultat kring nykterhet, skötsamhet och 

över huruvida boende i träningslägenhet leder till en stabil boendesituation har kunnat 

påvisas. Hur klienternas attityder gentemot boendestöd och handläggare ser ut har redovisats. 

Dessutom framkommer vad klienterna är nöjda respektive missnöjda med när det gäller 

boende i träningslägenhet. Genom ovanstående har vi kunnat påvisa tekniska samt 

funktionella kvaliteter.  

 

Kritik mot vår egen studie 

Studien har en del svagheter som vi vill påpeka. När det gäller vår intervjumall innehåller den 

svarsalternativet Varken bra eller dåligt, vilket kan leda till att klienterna väljer detta 

alternativ då de inte har ett annat alternativ som passar bättre eller då de inte vet vad de ska 

svara. Det hade kanske varit bättre att lägga till ett eller två mer utfyllande svarsalternativ för 

att undvika detta.  

 

Resultaten gällande funktionella kvaliteter bygger endast på fyra intervjuer då vi av tidsbrist 

omöjligt kunder genomföra flera, vilket gör att resultaten är svåra att generalisera utifrån hela 

vår undersökta population. Dock har vi ändå genom intervjuerna fått fram hur det kan 

upplevas att bo i träningslägenhet, något som styrker kvaliteten på studien. 

 

Nya forskningsfrågor 

Under studien har det framkommit att det förekommer psykisk ohälsa bland de boende och i 

verksamhetsbeskrivningen finns inget skrivet om att klienter med psykisk problematik ska 

inhysas i träningslägenheter. Det har fått oss att fundera ifall denna typ av boende lämpar sig 

för dessa personer och något vi anser bör undersökas ytterligare. I verksamhetsbeskrivningen 

framgår inte heller vilken typ av utbildning boendestödjarna har och om fler personer med 

dubbeldiagnoser, det vill säga med både missbruk och psykisk ohälsa, ska bo i 

träningslägenheter kan det vara bra om personalen har tillräckligt med kunskaper kring denna 

problematik. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjumall 

Aktuell boendesituation 

 Mycket bra Ganska 
bra 

Varken 
bra eller 
dåligt 

Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

Den fysiska lägenheten 

 

1. Hur trivs du i området där 
lägenheten ligger? 

     

2. Hur stort inflytande anser du 
dig ha fått i valet av område? 

     

Specificera 

…………...…...………………………………………………………………………………………. 

……………...………………………………………………………………………………………… 

……………..…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………... 

3. Vad tycker du om storleken på 
lägenheten? 

     

4. Vad anser du om skicket på 
lägenheten? 

     

5. Vad anser du om möblerna 
som finns? 

     

6. Vad anser du om lägenhetens 
utrustning? 

     

Tillvägagångssättet att få en träningslägenhet 

 

7. Hur nöjd är du med din 
handläggares arbete på 
Vuxenteamet, innan 
inskrivningen till lägenheten? 

     

Specificera 



 41

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

8. Hur uppfattar du informationen 
du fått kring de krav och regler 
som gäller för boende i 
träningslägenhet? 

     

Kontakten med boendestödjarna samt Vuxenteamet 

 

9. Vad anser du om din egen 
delaktighet i utformandet av din 
vårdplanering? 

 

     

Specificera 

…………….…………………………………………………………………………………………... 

……………...…………………………………………………………………………………………. 

………………...………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

10. Hur upplever du att du blivit 
bemött av boendestödjarna? 

     

Specificera 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

11. Hur upplever du 
boendestödjarnas tillgänglighet? 

     

12. Vad anser du om 
boendestödjarnas förmåga att 
vara flexibla? 
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13. Hur upplever du den sociala 
träningen samt stöd och 
motivation som boendestödjarna 
tillhandahåller? 

     

Vad är bra resp. dåligt?  

............................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

14. Hur tycker du att kontakten 
med din handläggare på 
Vuxenteamet har fungerat sedan 
inskrivningen till lägenheten?  

 

     

Upplevelser av träningslägenhet som insats 

 

15. Hur tycker du att det fungerar 
att bo i tr.lgh? 

     

16. Hur uppfattar du 
träningslägenhet som insats i sin 
helhet? (Tillf. boende, kontakt m. 
boendestöd, särskilda villkor 
m.m.) 

     

17. Vad tycker du om 
träningslägenhet som en del av en 
behandling? (Att delta i 
behandling samtidigt som att 
sköta eget boende, hade det varit 
bättre el. sämre att gå klart 
behandling först och sen få 
tillgång till boende el tvärtom?) 

 

     

Specificera 

………………………………………………………………………………………………………... 

……………..…………………………………………………………………………………………. 

……………...………………………………………………………………………………………… 
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18. Hur såg din ekonomi ut innan 
inskrivningen till 
träningslägenheten? 

     

19. Om dålig: Ett syfte med 
träningslägenheten är att få 
kontroll på sin ekonomi. Vad 
anser du om din ekonomiska 
situation idag? 

     

20. Vad anser du om att betala 
”hyra” i form av egenavgift? 

     

21. Hur upplever du 
gemenskapen med dina grannar? 

     

22. Hur är dina upplevelser av de 
skötsamhetskrav som finns 
kopplade till boendet?  

     

Specificera 

…………...…………………………………………………………………………………………… 

……………………………..…………………………………………………………………………. 

……………………………..…………………………………………………………………………. 

23. Hur är din upplevelse av att 
känna dig hemmastadd i 
lägenheten? 

     

Specificera 

…………...…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………....... 

24. Om du hade några särskilda 
förväntningar på boendeformen, 
hur anser du att dessa har 
uppfyllts? 

     

Specificera 

.............................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 
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Bilaga 2. Enkät till aktstudier 

1. Ålder?  

 

      

 Man Kvinna     

2. Kön? 

 

      

 Försörjningsstöd CSN Sjukersättning Aktivitetsersättning Pension Förvärvsarbete 

3. 
Inkomstkälla? 

 

      

 Ensamstående Barn Gift Änka/Änkling Särbo  

4. Familj? 

 

      

 Bostadslös Behandlingshem Halvvägshus Inackorderingshem Hotell Eget boende 

5. Tidigare 
boende? 

 

      

 Missbruk Skulder Störningar Misskötsel av lgh. Behov av tillsyn  

6. Anledning 
till aktuellt 
boende? 

 

      

 Efterfrågade 
själv 

Blev erbjuden     

7. Hur fick 
klienten 
tillgång till tr. 
lgh? 

 

      

 Antal månader      

8. Hur länge 
har klienten 
bott i 
nuvarande 
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tr. lgh? 

 

 Skulder Tid. störningar Behov av 
tillsyn 

   

9. Om längre 
än 12 mån vad 
är anledningen 
till detta? 

 

      

 Positiv Negativ Varken pos. 
el. neg. 

Samarbetsvillig   

10. Hur har 
klientens 
attityd varit 
gentemot 
boendestöd? 

 

      

 Positiv Negativ Varken pos. 
el. neg. 

Samarbetsvillig   

11. Hur har 
klientens 
attityd varit 
gentemot 
handläggaren? 

 

      

 Ja Nej     

12. Har 
klienten bott i 
tr. lgh. 
tidigare? 

 

      

 Antal      

13. Hur 
många? 

 

      

 Missbruk Avbrutit 
behandlingsplan 

Störningar Överträdelse av 
övriga regler 

Klientens 
önskan om 
annan lgh. 
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14. Vad är 
orsaken till att 
klienten inte 
bor kvar i 
den/de lgh? 

 

      

 Ja Nej     

15. Har 
klienten någon 
gång blivit 
avstängd från 
tr. lgh. för att 
sedan få 
tillgång till 
samma lgh. 
igen? 

 

      

 1-2 gånger Fler än 2 gånger     

16. Hur många 
gånger? 

 

      

 Missbruk Avbrutit 
behandlingsplan 

Störningar Överträdelse av 
övriga regler 

  

17. Vad var i så 
fall orsaken till 
avstängningen? 

 

      

 Ja Nej     

18. Har 
klienten någon 
gång fått någon 
annan typ av 
konsekvens än 
stängning av 
lgh. vid 
överträdelser 
av regler? 

 

      

 1-2 gånger Fler än 2 gånger     

19. Hur många       
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gånger? 

 

 Missbruk Avbrutit 
behandlingsplan 

Störningar Överträdelse av 
övriga regler 

  

20. Vad hade i 
så fall hänt? 

 

      

 Avgiftning Tillfälligt boende 
på 

inackorderingshem 

Varning Tätare kontakt med 
boendestöd 

Behandlingshem 

(SoL/LVM) 

 

21. Vad blev 
konsekvensen? 
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Bilaga 3. Avtal – träningslägenhet 

 

  
 

 

 

 

Handläggare Vuxenteamet: Datum: 
            
Biståndstagarens namn: Personnummer: 
            

Adress, träningslägenhet: Lägenhetsnummer: 
            

 

Biståndstiden för träningslägenheten gäller för perioden:       
 

 
Överenskomna standardkrav under vistelse i träningslägenhet. 
 

• Socialtjänst Gävle äger hyreskontraktet till lägenheten och Vuxenteamet disponerar denna 
lägenhet som bistånd enligt 4 kapitlet 1 § SoL: Träningslägenhet. Detta innebär att klienten ej har 
besittningsrätt enligt hyreslagen utan endast kan vistas i träningslägenheten under biståndstiden.  
 

• Biståndstagaren förbinder sig att följa upprättad vårdplan under biståndstiden. 
 

• Biståndstagaren kan använda egna möbler i träningslägenheten. 
 

• I de fall biståndstagaren ej har egna möbler, ansvarar Socialtjänst Gävle för att träningslägenheten 
blir standardutrustad och äger därmed möblemanget. Biståndstagaren ansvarar då för 
utrustningen/möbleringen under vistelsen i träningslägenheten. Om utrustningen/möblemanget blir 
skadat eller sålt, kan klienten bli ersättningsskyldig för detta. 
 

• Avgift för vistelse i träningslägenhet är 80 kr per dygn. Beslut enligt 8 kapitlet 1 § SoL.  
 

• Om biståndstagaren har hyresskuld bedömer handläggaren om sanering av skuld skall inledas, för 
att möjliggöra framtida övergångskontrakt eller eget hyreskontrakt. ”Egnamedel funktion” tillämpas 
där biståndstagaren bedöms behöva hjälp med detta. 
 

• Alkoholhaltiga drycker och andra droger är ej tillåtna i träningslägenheten. 
 

• Biståndstagaren får ej ha inneboende i träningslägenheten. 
 

• Biståndstagaren och biståndstagarens gäster ska visa hänsyn till övriga hyresgäster. 
 

• Husdjur är ej tillåtna i träningslägenheten, såvida inte särskilt avtal upprättas gällande detta. 
 

• Personal från Socialtjänsten kommer att regelbundet träffa klienten under biståndstiden. 
Personalen har befogenhet att gå in i träningslägenheten med huvudnyckel om information kommit 
till socialtjänstens kännedom som tyder på att klienten far illa eller att träningslägenheten missköts.  
 

• Framkommer uppgifter om klagomål/störningar, hot eller våld, kriminalitet, överträdelser från 
upprättad vårdplan eller överträdelser från standardkraven för träningslägenheten, skall biståndet 
ses över/omprövas. Det kan då bli aktuellt med tillfällig stängning av, eller avhysning från 
träningslägenheten. 
 

• Efter att klienten flyttat eller avhysts från lägenheten är det klientens eget ansvar att kontakta 
ansvarig personal för att återfå och transportera bort ev kvarlämnade möbler och tillhörigheter. 
Socialtjänst Gävle ansvarar för klientens kvarvarande möbler och tillhörigheter i en (1) månad. 
Därefter förfogar Socialtjänst Gävle över dessa.  
 

Ovanstående punkter är förstådda och accepterade av undertecknad biståndstagare. 
 
 
 
 
 
 

Datum Biståndstagarens underskrift Handläggarens underskrift 
 

 

 


